C. SCORPAN

sApATURILE ARHEOLOGICE DE LA SACIDAVA
1969, 1970, 1971
In tre Rasova şi Dunăreni (fost Mîrleanu), pe un deal înalt de pe
malul d r e pt al Dunării, se află pun ct ul numit Musait (ceea ce înseamnă
loc bun de aşezaTe, loc bun ele cetate)! unde se mai vedeau pe vremuri
te meli ile unor ziduri şi d e unde în t împlarea a scos la 11lmină cîteva insc ripţii.

Deschiderea şantierului arheologic a fost determinată de următoa
r ele cîteva cauze. Prima din tre ele a rezultat din identificarea, în urma
interpretării izvoarelor literare şi a d ocumentelor epigrafice descoperite,
a cetăţii' de la Musait cu antica Sacidava. O altă cauză consta în necesitatea cercetării şi c unoa şter ii limesului dunărean în zona dobrogeană
(limes a că rU'i î ns e mnă t ate nu este cazul să o subliniem aici si care ramîne încă insuficient investigat). In sfîrşit, existenţa la ]\II us~ it a unor
cond i ţii favorabile pentr u o sistematică cercetare arheologică şi anume
faptu l că, Spre d eosebire de celelalte aşe zăr i roman e de pe limes, antich itatea romană de la Musait nu a fost deranjată după secolul al VII-lea
e.n. n"ici de vreo nouă aşezare sau necropolă ( din perioada prefeudala ,
feudală s ali mod ernă) şi nici de lucrările agricole, terenul continuînd ŞI
astăz i să fie folosit doar la păşunat. La acestea putem adăuga şi imboldul dat de descoperirea în acest punct, a unor interesante monumente
epigrafice ca şi a unor materiale arheologice (e.g. amfore de tip roman
t îrziu).
NUlnele de Sacidava ne este cunoscut din izvoarele literare antice.
Astfel, în Notitia Dignitatwn, Sacidava este indicată ca localitat'1 în care
staţiona Cun-eus equitu1T?- scutarioT'lL1n unitatea de cavalerie cea mai
sudică din provincia Scythia, situată între Cuneus equitu111 Solensitu1l.
de la Capidava - la nord, şi Cuneus equit!lJn stablesianoTtl1n de la Su·cidava - la sud (aceasta, fiind cea mai nordică unitate pe limes di n Mo-
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es1a Secunda) 1. În acest izvor aflăm deci şi primele indicii pentru 1')_
calizarea Sacidavei, între Capidava la nord şi Sucidava la sud:!.
La Procopi us localitatea apare sub numele de Skedeba ' .
Gr. F lor escu a încercat localizarea Sacidavei la Topal u'i, la nord
de Capidava. In general, această i poteză fi fost apoi acceptată de ma]oritatea cercetătorilo r j .
în 1958 a :fost descoperită la illusait o inscr i pţie funerară, publicată de N. Gostar, pe baza căreia autorul emite pen tru prima dată ,;;,n_
teza localizării S acidavei la J\I'usai t G.
Inscripţia a fost pusă in amintirea exa rchului Proclim.ts în sec.
al IV-lea e .11. de către unitatea de cavalerie din care făcea parte - un
nl[,17~eT1IS equitu1rz,. Autor ul susţine că aceasta poate fi consi derată to tuna cu cuneus equitum, Scutnriorum', ce se afla - după Notitia Dignitatum - la Sacidava, adică castr ul de la j\Iusait, unde piatra funerar ă
fusese mai tîrziu refolosi.tă la refacerea zidurilor.
Cu r ezerve, ipoteza a fost apoi a cceptată de 1. Barnea g
In anul 1964 a fost descoperit la Rasova (12 km . sud de Cernavoda - AxiopoUs) un miliar de calcar cu O inscri pţie păstrată în intre.~Ime, ed itată de f\. Rădul escu V. Stîlpul miliar a fost ridi cat în vremea
împăratului Decius (data t între 249-251) ş i , ceea ce este esenţial şi rcvelator, indică distanţa de 4000 ele paşi ele la Saciclav a (adică exact cei
6-7 km ce despar t a şc zarea antică de la Rasova de castr ul de la Musait) . Descoperirea mil iarului de la Decius cl ari fică definitiv problema
localizării Sacidavei.
In conco rdanţă cu aceas tă descoperire, A. Aricescu a ajuns la aceeaşi concluzie 10,
In 1958, la Musait a fost des co perită O altă inscripţie funerară în
limba latină, publi ca tă tot de N. Gostar LI Fusese l'efolcsită ca p iatră de
constru cţi e.

1 Notitia DignitaJum, Pars Orieniis, XXXIX şi XL, în ' I zvoarele istoriei RomânieI, II, 1970, p. 209-210.
:! O deosebită c o ntribuţie ele t'un oaşte r ea geografi ei Dobrogei antice, baza tă
pe o interesantă interpretare, la A. Aricescu, Quelques preci.sions sur l a car l:e ele la.
SC1.jthia Minor, în Dacia, NS, XlV, 1070, p. 297 ş i urm.
~ De aedi.fi.ciis, IV, 11, 20. Izvoarele istm'iei României. II , 1070, p. 472-473.
: E .g. in Da.cia, NS, 1,_1957, p. 237.
CI H.
Vulpe, Din istol'1a Dob1"Ogei, II, Duc. 1968, p. 274 şi harta .
G N . Gostar, in Studii clasice, V , H163, p. 306. Noi am folosit Monume nte
epigl'aj ice ineel'ţie dţn lapidarÎul .Muz ~1fllLi 1'epi onal ele arheologie Dobrogea, în Noi
monumente eptgl'a/1ce dm Scy/Jua M uwr, Constant.a, 1964, p. 87-9 1. Aici se spune ·

c ă descopel'irea a Jost făcută în castrul de la Mîrlean u (azi Dunăreni). Întrucît
exact la ma rginea sa tului Mirleanu a fost desc op e rită o alt ă aşezare romană , trelmie să preci zăm că ins c rip ţ iile i n cau ză au fost găs ite de fupt i n castrul de la
Musait ce se află pe Dunăre, la mi jlocul distanţei dintre Mîrleanu şi Hasova, p unct
Le se află însă pe t eritoriul agricol a l satului Mîdeanu (Du n<'ireni).
7 Î n stadiu l a ctual al documentăl"ii, ni se pare ma i plauzibilă În t regirea
propusă ele A. Aricescu, ap. cit., p. 298 : .. qui milit(auit) Sac(ielal.lae).
oS Din istoria Dobrogei, It , 1968, p . 373.
!J A. Hădulescu, Un miliar ele la Dedus la Rasova, in Revista. Muzeelor, 1969,.
nI'. 4, p . 349 şi uLm.
10 A. Aricescu, op. cit.
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Fig. 1. Dealul Musait.
Inscripţia a fost pusă la mormîntul lui Valerius Ono?sinw, fost centurio in legio II HeTculia şi dat2ază din sec. IV e.n. Descoperirea de la
Musait (Sacidava, n.n.) dovedeş te că în acest castru staţiona în veacul al
IV-lea o subunitate a legiunii a II-a IJeTculia.
Acestea erau informaţiil e şi interpretările de care dispuneam la începutul săpătur'ilor.
Vrem să su blin iem de la început caracterul preliminar al raportului
ce urmează, întrucît să păturile sînt la ~nceput şi aşa cum e şi fi resc, multe
probleme , unele de un 'd eosebit interes, vo r fi r ezolvate abia in viitor.
Datele folos ite În prezenta lucrare le-am obţinu t în campaniile di n
1969, 1970, 1971 ".
In momentul începerii cercetărilor, la supraf a ţa terenul ui, în afara
fragmentelor ceramice şi a pietre lor n u m eroase. nu se vedea n ici o u rmă
de cetate.
Teritoriul Sacid avei se înscrie în t r-u n dr eptunghi alungit, de aprox.
20 .000 m', ce co bo ară într-o pantă rapidă spre Dunăre . (fig. 2).
Primele secţiu ni au fost trasate perpendicular pe laturile de vest.
sud ş i est al e cetăţi i (transversal pe incintă) - S e cţ iu nîk I , II , III , IV.
V, VI, VII L, VIII-IX.
După ridicarea topog rafi că şi împăr ţ irea întregii suprafeţe a cetăţii în carouri cu laturil e de 20 m ., am t r ecut l a s ă păturil e pe suprafeţe
mai mari, desigu r cu pă strarea unor profile - marto ri (în ultimă ins tan ţă laturile carourilor' - vezi fig. 2 ş i 4.

N. Costar, op . cit., p. 84-86. sau Studii clasice, V, 1963.
Din colecti vu l de cer cetare au făcut parte C. Scorpan, C. C ir jan, C. S tav ru.
Z. Covacef, Gh. Papt:;:;.
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SECŢIUNEA

Are o lungim e de 38 m
fost

împărţită,

lăţime

o

de 2 m. Pe

toată

lungimea sa a

din 2 în 2 m, în 19 carouri (pe care le vom nota aici cu

După îndepărtarea
compoziţie şi

şi

1.

grosime

stratul ui vegetal, am dat de un strat ale

variază

a terenului, (cr. 1-11), a

pe zone. Astfel, în

apărut

porţiunea

mai

CT.).

căruL
înaltă

dăTîmătură, cu
ţigle şi cărămizi,

un foarte gros strat de

numeroase pietre unele de mari dimensiuni amestecate cu un pămînt cenuşiu. Începînd cu cr. 11, stratul acesta se
îngustează, în acelaşi timp cu micşorarea cantitativă a pietrelor (fig. ~
şi

6).
Primul nivel întîlnit (notat aici cu NIl) este un nivel sporadic,

mult mai puţin f erm decît celelalte. Nu este continuu, fiind surprins
în cr. 12-15 (S I) constituit de o bună bătătură de pămînt cenuşiu-găl
bui, luînd aspectul unei pod ele mai ales în cr. 12-13, unde bătătura
NI l este î nconjur,ată de un şir de pietre mari ce par a se înscrie, în
plan, într-un relativ semicerc. Acest fapt ar putea avea o anume semnif i caţie dacă luăm în considerare complexe asemănătoare, aparţinînd aceluiaşi ultim nivel sporadic, descoperite Ia Ristria 13, Tropaeum, Sa--

cidava.
NIl a fost descoperit

şi în cr. 8-9, dar avînd acolo un caracter
special, vom reveni pe larg mai jos, cu ocazia prezentării sectorului res-

pectiv ..
Primul nivel consistent şi continuu (N I), apare pe toată lungimea
Secţiunii r, (la fel ca şi în celelalte secţiuni) . El are aspectul unei bătă
turi dure de pămînt cenuşiu-gălbui, sub care se află un noU! strat de dă
rîmătu ri. Adîncimea la care apare variază jntre
nată de grosimea stratului de dărîmături, fo arte

1 m şi 25 cm, determigros în zona incintei.

săpăturii, s-au conturat pe lungimea secţiunii patru secdupă cum urmează: primul sector, Între cr. 18-15, al
doilea, între cr. 15-9, al treilea, între Cr. 9-7 şi ultimul, între cr. 7-l.
împărţirea aceasta nu este convenţională, Ci reală, determinată în antichitate de panta accentuată a dealului de la Sacidava, ce a impus orga-

In timpul

toare distincte,

nizarea

şi

amenajarea unor terase.

In primul sector, cr. 18-15, N

r

mult a unui nivel de
nuşiu prăfos-afînat

călcare.

r 1)
W1ei podele ci mai

(a nu se confunda aici cu N

apare imediat sub stratul vegetal, neavînd

consistenţa

Sub N I, apare un gros strab de

amestecat în

proporţie egală

cu

cenuşă

pămînt

ce-

(grosime între "

25 cm - 45 cm). In el se aflau suficiente fragment e ceramice şi mu1t
moti puţine pietre şi fragmente de ţigle (fig. 5).
Sub stratul de cenuşă, la 75 cm (cr. 16) sau - 50 cm (cr. 18-19)
a apărut un nivel de bună factură - N II. El este indicat de terminarea stratului de

cenuşă,

de

tăria. şi

soliditatea nivelului, de

Ipigmenţi

13 În sectorul "Domus" (Materiale, V, 1959, p. 289, fig. 1 şi Materiale, VII ,
1961, p. 239-240, fig. 12) şi în sectorul central (Al. Suceveanu şi C. bcorpan, .)trat igrajia Histriei romane tîTzii în lumina săpăturilor din 1969 şi 1970 "în sectorul
central, în Ponfica, IV).
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roşii şi

la

negri,

bucăţi

de chirpic

J

I că;rbun'i

mari de lemn

J

ceramică şi ţigle

ori zontală.

Sub N II, o gro.asă depunere (25-50 em) zaee pe un rrivel bun,
ferm (N III), ce are chiar consistenţa unei pode!e de lut pe o porţiune
mai restrînsă (er. 19).
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apoi cel de al patrulea n ivel (N IV), cu un gros strat de

depunere pe el, format din pămînt brun-cenuş i u, afinat, poros şi g ranulat, cu urme de locuire (ţigle , ceramică, pietre etc.). În capătul de nord,
depunerea este formată din pămint galben-cenuşiu, a c ărui interpretare
a greu de făcut în prezent. D e asemenea, !În el'. 15, la baza stratului se
află o lentilă groasă
com p oziţ i e ce r amică

de lut galben-cenuşiu, care, după cons i ste nţă şi
ar putea fi legată de N IV din er. 10-11 (vom

relua mat jos).
in gener e, deocamdată, ni se pare că acest strat (IV) ar repr ezenta
un strat de umplutură şi de nivelare cel puţin pe anumite zone. N IV
se opreşte la zidul din pietre şi cărămizi din CI'. 15, dedesubtul căruia
nu am săpat.
Sub nivelul 1 V, a apărut în cursul săpături lor - un complex de
locuire deosebit de interesant. Adîncindu-ne, am inţeles că ne aflăm în
faţa unei locui nţe parţi al săpată în stratul de lut galben. Dezvelind la
"şpaclu " , am descoperit încă două nivele în interiorul acestei "locuinţe
bordei". Sub N IV, a urmat un strat nu prea gros (20 em) ele depuneri
arheologice de la o locuinţă. Nivelul V delimitează stratul de mai sus
de ultimul strat forma t din p ămînt galben-murdar, ce conţin ca mai cu
sea mă ceramică şi extrem de puţine fragmente de ţigle, cărămizi sau
pietre mici (fig. 5). Ultimul nivel (N VI), adică funelul locuinţei-bordei,
este constitu it din podea de' lut, foarte dură. P e marginile ele nord şi de
sud ale locuinţei s -au descoperit trei gropi ci rculare, de pari . Dedesubtu llocuinţei - bordei a apărut pămîntul steril (viu).
in sectmul carouri lor 15-10, primul strat este un strat de dărî
mătură, cu multe pietre, unele foarte mari şi foarte rare cărămizi. Gros imea sa variază, în raport cu panta, ele la 1 m (cr. 10) la 25 cm (cr. 15).
In cl'. 12-13 '3 fost surprins şi N I l , sub forma unei podele de lut ,nconjurată de pietre mari pe un perimetru circular. In directă relaţie
de contemporaneitate cu N 1, în cr. 9 a fost descoperit un zid del pietre
legate cu pămînt, cu feţele neregulate, lat de 72-75 cm, care porneşte
perpendicular din pertele de est al secţiunii 1, însă nu atinge peretele
opus al secţiun ii. (fig. 6).
N II , nivel fo arte bun, de lut galben dur, urmează un plan orizontal, la aproximativ 20 cm - 75 cm sub N 1.
Sub N II apare un gros stra t de lut galben curat, steril în orice
urme arheologice (între 20 cm - 65 cm) , sub care se află un masiv strat
de arsură r oşie am estec ată cu o cantitate impres i on antă de ţ ig l e şi cără 
mizi, rare pietre, un bogat material ceramic, iar la baza str,a tului, în
genere elirect pe nivel (N III) se aflau cîteva bîrne de lemn carbonizate şi un strat ele cenuşă şi cărbune (arsură n eagră).
In arsma de pe podea s-au mai descoperit şi numeroase greutăţi
de lut ars, prizmatice, cu gău ri' transversale la partea su perioară, sau
rotunde cu orificii centrale. S-a mai găsit, cu lcată pe podea, j u mătatea
superioară a unei rîşniţe de calcar.
Arsura şi cenuş a zac pe o podea fermă de lut gal'JcJ:, bine bătă
torit ă , avînd în să uşoare d e nivelări .şi mici gropi provocate de prăbu şi10 -

c . (a
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rea pie trelor din ziduri şi a bîrnelor loc u inţei. Interesant faptul că alTI
descoper it, împlînta te solid în podeaua locuinţei de pe acest nivel, do uă
baze rotunde de marmură (cu diametrul de 30 cm), foar te probabil baze
de susţinere pentru coloanele sau stîlpii in ter'iori ai locuinţ ei.
Lo cuinţ a de mai sus (de pe N III) ocu pă o te ra să o ri zontală, cuprinsă in secţiunea noastră în tre cr. 9-15 ş i delimita tă la cele două
extrem i tăţi l cea de nord şi cea de sud prin cite un zid. Zidul de la sud,
păstr at încă pe o î nălţime de 35-40 cm, este construit mai atent, din
p ietre oarecum bine tăiate, legate cu lut gălbui, cu feţele regula te; are
o lăţime de 70 em. După adîncimea s a, el aparţine cu certitudine nivelului III. l I. fost demantclat oda tă c u n ivelarea de lut care ", dus la consh'uirea lui N II, nivel (II) care trece exact pe fa ţa supe r io ară a zidului demantelat doar cu 1-2 cm de lut galben, de o duritate exce pţio
nală (presare expl i cab ilă după descope r'i rca zidului dc dedesubt). Zidul
de pe latura d e nord a locuinţei d e pe N III are un alt caracter. Este
neregulat construit, din pietre, dar mai ales din mul tă cărăm idă aşezată
oarecu m neglijent, dînd impresia de fu ndaţie , mai ales în partea sa infer ioară. Nu şt im în că pînă la ce adînc ime ajunge , dar pare foarte posibil ca acest zid să co nstituie nu nu mai marg~inea lo c uinţei N III , dar
şi limita terasei' din CI'. 14-10 faţă de terasa din CI'. 15- 19. Zidul a
fost şi el demantelat la partea lui su p erioară, datorită ulterioarei intervenţ ii de nivelare 'Şi construire a Il'ivelului urm ă tor (N II).
Lăsînd intactă. podeaua locuinţei cu baze de marmură de pe N III,
ne-am adincit numai îtl por ţiunea d e sud (cr. 10-11), Sub N III, a
apărut un strat brun-gălbui,. cu granulaţie f ină, g rosimea v ariind între
30-45 cm, care zace pe N IV. In el'. 10, de la n ivelul IV (VII), porneşV2
În pămîntul viu (steril) O groapă cu margini neregulate, cu adî ncimi între 5-60 cm.
in sectorul urmă tor, el'. 8-9, situaţia este oarecum deosebi tă . Secto rul este delimita t de zidul d e i ncintă la sud şi de cidu! îngus t de piatră şi pămînt de pe N 1 la nord, iar pentru nivelele inferioare de zidul
de piat ră al locu inţei in cendiate de pe N 1[1 (fig. 6).
Sub pilmintu1 vegetal apare un strat gros de dărîmătură , cu pietre
mari şi multe, ce zace pe un nivel de lu t galben, tare, (N Il) relativ la
orizontală. Se pare că la momen tul vieţuirii pe acest nivel blll1 de lu t,
zidul de incintă (măcar parţial) ca ş i zidul de piatră şi pămînt din cr. 9,
funcţiona u în că . Sub N Il, se afl ă un strat de lut cu puţine pietr e şi cu
ceramică, de grosime variabil il (intre 10-30 cm), urmînd apoi un alt
n'i vel de lut dur, dar în pan tă (N 12 ), Aşa cum se vede CLt daritate în
profil (fig. 6, 13), zidul d e pia tră şi pilmînt a fost construit la momentul N 1, adîncindu-se uşor în stratul precedent. Zidul delimi ta deci o
mică locuinţă cu podea de lut, ce a funcţionat în d ou ă etape (N I, şi
NI,), cu nivelări şi lutuieli succesive, elemente ee nu există în afara
zidul ui (spre nord , în el'. 10-11). Lîngă zidul de incintă, cele dou ă nivele, sînt marcate de cîte un strat subţire de cenuşă ! şi că rbune.
Sub aceste două prime nivele, urmează un strat, de aprox. 45 cm,
galben cenuş iu-murdar, ce za ce p e un nivel de călc are (N 1), fără a
avea consistenţa unei pod ele. Urmează un gros strat afînat, poros-gral
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nulos, negru- cenuşiu, cu pietre, ţigle, ceramică (75-85 cm). Ded esubtul
acestuia a apărut un 'bun şi ferm nivel, de tăria unei podele, la orizontală, care trecea exact cu 2 cm deasupra zidului locuinţei mari de pe
N III. Deci, apare clar

c en.diate

şi continuă

că

acest nivel, ce trece peste zidul

pe lutul galben de peste

locuinţei

locuinţă, repr ezintă

in-

nive-

lul II. De aici vom pleca în interpretarea celorlalte nivele superioare

din acest sector.
Dedesubtul acestui N II se află un strat brun-cafeniu, pămînt moale .şi afînat, dar cu extrem de puţine .şi mici fragmente ceramice, neconcludente (30 cm grosime) . Urmează pămîntul galben steril (viu), în care
s-a adîncit zidul locuinţei incendiate.
In zona de sud a secţiunii 1 (el'. 1-6), în afara incintei, am ajuns
n umai la N I.
Să vedem în continuare care este conţinutul în materiale arheologice (ceramică, monede) ale straturilor, pentru a încerca stabilirea Cronologiei nivelelor descoperite, a corelaţi ei dintre ele şi a concruziilor g~

nerale stratigrafico-cronologice ce se desprind din această analiză.
in primele tre·i nivele (I-IlI) , inclusiv NIl şi 1 2, a fost descoperită o numeroasă cera mică, în stare fragmentară: are un caracter
unitar, aparţinînd în toalitate epocii romane tîrzii: amforele tipice cu
gît relativ cilindric sau în formă de pîlnie, cu pîntecul proeminent şi
ornamentat cu striuri adînci, ascuţite şi paralele, vălurite sau orizontale
(predomină cele cu striuri dese, vălurite), amfore din pastă gălbuie-bej,
pastă z a h aroasă , cu gît scurt şi pîntec bombat, ornamentat cu dungi în
relieI distanţate ("coaste"), uneori cu inscripţii cu vopsea roşie; ceramică "de bucătărie", bej-albicioasă cu urme puternice de arsură (înegrite), ceramică gălbuie curată ( ra ră), ceramică cenuşie, cerami că roşie
t îrzie, fragmente cu canelurl, amforete cu pîntec prelung, cu cancluri,
acoperite la suprafaţă cu o vopsea albă groasă (crustă) pe pasta cără
mizie. Ceea ce caracterizează aceste straturi este proporţia covîrşito are
.ci amforelor cu striuri vălurite şi paralele, amforelor cu coaste şi amforetelor cu vopsea albă groasă. Acestea asigură datarea primelor trei
nivele în sec. VI e.n., precizare susţinută şi de o monedă Iustiniaru des<:operită pe nivelul III (locuinţa incendia t ă), ca şi de descoperirile monetare din S II (cum vom vedea mai jos).
De la N III în jos, situaţia devine variabilă de la un sector la altul.
In sectorul el'. 16-19, N IV conţine acelea şi categorii ceramice ca
N III, însă' lipseşte ceramica (amforele) cu striuri paralele vălurite. Predom ină amforetele cu vopsea albă (crustă) şi amforele bej cu coaste.
In N V şi VI (locuinţa-bordei din cr. 16-18), fragmentele cu striuri
orizontale şi cu coaste devin extrem de rare. Predomină în schimb c€'l'amica bej-gălbuie, curată sau înnegl'ită puternic de fum, ceramica cenuş ie, ceramiea că rămizie şi eera mica roşie (mai ales platouri roşii cu
impresillni). Dar, unele fragmente gălbui- albicioase cu urme late dEl vopsea şocolatie . Diferenţele sînt perfect sesizabile între ceramica din N I,
II, III şi cea din locllinţa -b ordei (N V, VI).
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tn cr. 10-14, sub N III (locuInţa mare incendiată), mai există ,
cum am văzut, numai un singur nivel (N IV-VII). Compoziţia sa
~e ram ică este net -d eosebită de N III, dar şi de N V-VI din locuinţa
bordeL Ceramica cu striuri şi coaste ca. şi am fa retele cu vopsea albă au
dispărut total. Predomină ceramica din pastă bej-gălbuie, uneori roză,
eera mica cenuşie şi de bucătărie, a apărut ceramică roşie romană de
bună calitate (dar nu de import) însă în cantitate redusă. Cîteva fragmente de amfore timpurii completează tabloul şi ne determină la o datare a nivelului IV (VII) -din acest sector, la sfîrşitul sec. III ş i (poate
mai probabil) la începutul sec. IV e.n.
Interesant este faptul că N IV (VII) din cl'. 10-11 corespunde Cll
nivelul (galben-murdar) din cr. 15-16, de dedesubtul N IV de aici', nivel in care s-a săpat (dar şi în pămîntul viu) locuinţa-bord ei (în N VVI). (De urmărit legenda nivelelor în fig. 5 şi 6).
Pentru completarea tabloului stratigrafic-cronologic din S 1, ne-au
venit în ajutor şi cîteva monede (tabelul monedelor şi al cond iţiilor de
descoperire a lor, la sfirşitul articolului.
Pe N II - monede de la Iustin 1 - Sofia (573/75) pînă la iVlauriciu Tiberiu (anii 599-600) ! I
Cel de al II-lea nivel al Sacidavei, ce reprezintă perioada de viaţă
de după distrugerea suferi tă la sfirşitul domniei lui Iustinian, refacere
surprinsă şi la zidul de incintă de pe latura sudică , aparţine celei de a
doua jumătăţi a sec. VI, şi, dacă ultima monedă din punct de vedere
cronologic - cea de la Mauriciu Tiberiu (599-600) - merită a fi luată
în consideraţie, atunci sfî rşitul violent al nivelului N II trebuie raportat la tulburările din jurul anilor 602-603 şi nu la evenimentele din
586-587.
Drept urmare, N 1, ultima perioadă generală de viaţă la Sacidava,
nu o mai putem plasa după 587, ci după 602-60 3 pînă pe la 614.
Pe N III, Cl'. 12, locuin ţa mare cu baze, in cendiată, s-a găsit o
monedă de la Iustinian (540-541), ceea ce confirmă datarea lui N III
în sec. VI e.n. Pe N VI din locuinţa- bordei (cr. 16-18), s-au aflat trei
monede, emise între 330-337, 335-341 , şi 365-375 e .n. , ceea ce ar permite datarea acestui nivel (VI) spre sf irşitul sec. IV e.n. In or ice caz,
locuinţa-bordei s-a construit într-un moment ulterior nivelului cu depunere df1 lut galben (pragul) din cr. 15 - co respun zăto l" cu N IV (VII)
din cr. 10-11 (fapt confirmat şi de ceramică). Urmează deci că N V din
locuinţa-bordei se plasează la începutul sec. V e .n ., iar N IV (CI'. 16-18)
aparţine celei de a doua jumătăţ-i a sec. V e .n., avind in vedere că deasupra lui se află N III, de la începutul ş i mijlocul sec. VI e.l1.
Pe lî ngă m onede, de o certă valoare pentru determ inările stratigrafico-cronologice, sînt şi opaiţele descoperite în condiţii clara, în sec-

aşa

ţiunea

-

I.

Pe nivelul III (locuinţa mare)· din cr. 11, s-a aflat un opa iţ bine
unui tip caracteristic, perfect databit în sec. VI e.l1 .

păstrat, aparţinînd

1'0 eL H. Menzel, Antike Lampen i:tn romisch german;:schen Zent/'al-Mtts€um
.:u Maillz, Mainz, 1954, p. 99, nr. 640; C. Iconomu, Opaiţe gr€co-romane, Consta nţ a,
1967, p. 28-30.
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- In el'. 18, pe cel de al IV-lea nivel (zona locuinţei-bordei), s-a
descoperit un op aiţ databil în sec. V e.n. tS
- In el'. 10, p e n ivelul IV (VII) (datat la sfîrşitul sec. III şi începutul sec. IV e.n.) s-a descoperit un opaiţ deosebit de interesant. El este
lucrat la roată din pastă cenuşie, are un recipient încăpător bitronconie, cu discul simplu, profil at, cu to m-ta şi C'iocul rupte. Suprafaţa op'a iţului a fost acoperită cu smalţ verde foarte bine păstrat (smalţul s-a
prelins şi în interiorul recipientului prin orificiul de alilnentare). Ca
formă poate fi datat în sec. III-IV c.n Hi
- Din categoria opaiţelor, cea mai interesantă descoperire o const ituie un opaiţ de un t ip nou, necunoscut pînă în prezent 17.
In concluzie, în stadiul actual al săpăturilor, situaţia stratigrafică
in SIni se pare următoarea:
Cea mai veche locui re surprinsă este reprezentată de N IV (VII)
din cr. 10-ll, corespunzind cu stratul galben din CI'. 15, databil la sfîrşltul sec. III şi 5nceputul sec. IV e.n. D upă aceasta urmează N VI şi
N V din cr. 16-18 (locuinţa-bord ei), data bile la sfîrşitul sec. IV şi prima
jumătate a sec. V c.n., apoi N IV din el'. 16-18, databil în sec. V (eventual a doua jumătate), după care urmează nivelele din sec. VI-VII =
= N III, N I~ şi N I, continue pe toată lungimea secţiunii. Deosebită
este situaţia în sectorul cr. 8-9, lîngă zidul de incintă, unde cel mai
vechi nivel, pe pămînt viu , apar ţine sec. VI, co r espunzător şi contemporan cu z'i dul de piatră şi cu locu i nţa mare incendiată de ~a nord
(N III = sec. VI).
Pe lîngă cele trei nivele de locuire ale secolului VI e.n. apar aici
încă două nivele (N I 2 şi NIl), nivele bune de lut galben cu, straturi
subţiri de cenuşă şi cărbune. Aceste nivele ferme de locuinţă, Ia fel cu
N I l surprins sporadic în restul secţiunii reprezintă desigur ultimele
momente din viaţa' cetăţii d e la Sacidava. Ele trebuie datate în sec. VII
e .n.
Numai două nivele (N III şi N II) aparţin în mod deplin secolului
al VI-lea, ia,r N l' se datează la sfîrşitul sec. VI şi începutul sec. VII.
a altă concluzie ce se impune, avîndu-şi î nsemnătatea ei în ceea
ce pr'iveşte aria de extinder e ş i urbanistica cetăţii în diferite perioade
este că nivelele anterioare secolului VI (desigur, în această zonâ ele sud)
nu sînt continue şi aceleaşi , ele diferind de~ la spaţiu la spaţiu; de aceea
Intilnim deasupra pămîntului ne umblat (viu), sau nivel din sec. VI e.n.,
sau de la începutul sec. IV, sau de la sfîrşitul sec. IV.
7

15 Acest tip începe evoluţia în sec. IV, dar circulă mai ales în sec. V sau,
\"ariante, în sec. VI. H. Menzel, op, cit., p. 90~91; D. I\"ănyi, Die pan1lOnischen
Lampen, .în Diss. P ann ., serie 2, nr. 2, 1935, p. 15; C. Iconomu, op. cit., p. 2G ~ 27.
Hi De notat că a fost lucrat la roată şi are pe marginea bord urei o muchie
in relief ce formează cu bordura un mic canal. E un tip deosebit ce poate fi cu
greu .încadrat în tiparele tipologice cunoscute. Unele asemănărÎ la C. Bălută, in
Apulum, V, 1964, pl. VI/9, 11, 14.
.
17 Vezi şi C. Scorpan, Tipuri necunoscute de opaiţe Tomane şi problema W70 r
transmiteri în epoca feudal-timpurie, în Pontica, VI, p. 209.
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Secţiunea a ll-a, lungă de 36 m şi Ia tă de 2 m, porn eşte in unghi
drept din capă tul de nord al secţiunii 1, pe rpendiculară pe latura de
vest a cetăţii. Secţiun e a a fost ,mpărţită în car ouri (18 cr.).
In S II, nu am mai surprins NIl şi N 1 2. Primul nivel ce apare
este N r, propri u-zis, pe toată lungim ea secţ iunii.
Două o bservaţi i se impun de la început. P rimele nivele (deci ultimele din punct de vedere cr onilogic) sîn t r elativ la orizontală, continue, fă ră a fi prea groase ş i cu dărîm ătu ră de pietre în cantitate ceva
n1ai redusă comparativ cu S 1. Dacă pe lungin1ea secţiunii, straturile se
aştcrn oarecum pe orizontală, în schimb panta ce coboară de ]a sud la
nord se face remarcaiă în difer enţele de adîn cime şi de grosime a straLL1rilor de la un mal la altul, adică de la profilul S II - su d' (mai inalt,
cu straturi mai groase), la cel de nord (cu stra turi ce se în gustează î n
mod vizibil), avînd o diferenţă totală de aprox. 40-50 cm. (fig. 7 şi 8).
N II, apare la o adîncime de 35-70 cm, avind în generlal aspectul
unui nivel de călcare, în unele l ocuri de con sistenţa unei podele de lut
dur (el'. 7-8 şi 13- 15) (fig. 7). Odată cu adîncirea şi spargerea lui N II,
imediat s ub el, am descoperit gura unui mare chiup (cr. 8) ras de N II
şi un zid absidal, de asemenea răzuit şi a coperi t de N II (cr. 11-12).
(fig. 7 şi 14).
Cel de al treilea nivel, este constitui t de o podea de lut galben
dur, mai consis tentă în CI'. 1-9 şi 13-15 ale secţiunii II . In Cr. 4-8 ,
un n u măr de pietre mari , ca şi gîtul unei, amfore, zac pe nivelul de lut
galben - )Ţ III. In cr. 9-10, podeaua de lut este acoperită cu un subţi re strat de arsură roşie.
Aparţinînd lui N III, în cr. 11-12 a apărut un z id din pietre legate cu pămîn t, lung de ;aprox. 3 m şi lat de 30-40 cm, de formă: circulară (absidal), avînd orientarea probabilă spre est. Zidul a fost construit
pe N III, funcţionînd în ace astă etapă, d emantelat ş i răz ui t apoi de
N II (fig. 7 ş i 14). In CI'. 13-16, N III este ş i mai clar reprezentat. Pe
nivelul-podea de lut galben tare, cu alveolă ri ş i ne r egularităţi datorate
prăbuşirii unor pietre mari, se aştern e un strat gros de arsură roşie, cu
d rb une şi cenuşă, la bază, de grosimi variabile. (între 10-32 cm), :peste
care a urmat o nivelare groasă de 'lut galben, constituind nivelul următor N II. Dovezi ale unor refaceri post N III, sîn t unele lentile
de mortar şi var, afla te deasupra arsurii, în CI'. 13 şi 15 (fig. 7).
Faptul că nu am mai săpat dedesub tul zidului din pietre şi pă
mînt (absidal, pe N III), a creat două zone în secţiune a 1, pe care ie
prezentăm separat, conexiunile r ezult înd din concluziile acestui capitol.
Zona el'. 9-10. Săpînd in adîndme, am constatat că N III este
constituit de o podea (nu prea groasă) de lut galben dur, ce acop eră un
subţire strat de arsură roşie ce are l a bază cenuş ă şi cărbune. Urmează
apoî un nO\lJ ni veI (IV) de lut galben, ce suprapun" de asemenea arsură
roşie şi cenuşă, în strat subţir e . La capă tul de vest, aceste două nivelur i par a se p ierde. Ultima arsură zace pe nivelul V, pe de o perte pe
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stratul gros de lut galben di n cr. 8 şi în con tinuare, în el'. 9-10, pe un
strat d..:: ~u em, poros, negru-cafeniu cu pete roşiatice (reprezintă desigur O n ivelare p î nă. la ni velul superior al galbenului). Dedesubt un alt.
::;trat cu nuanţe gălbui', probabil tot de nivelare, care zace pe un nivel
bun (N VI) - care porneşte de la baza stra tului gros de lut galben ce
apare in er . 8 şi continu ă, în uşoară pantă pînă la baza unui zid de
piatră şi pămînt, neglijent lucrat, zid care stă pe acest N VI, funcţio
nînd (aşa se pare, deocamdată) şi la momentele N V şi N IV, mai "I es
că imed iat după răzuirea sa, exact pe el a fost 'rid'icat zidul -absidal de
pe N III (el'. 11 , vezi fig. 7).
Zona C1'. 12-16. In această porţiune a secţ iunii II , nivelul IVeste
reprezentat de un strat de lut galben (podea) în CI'. 14-16, care, în
cI'. 14, zace pe un strat de mortar compact.
Pode-aua de lut galben a fost surprinsă şi în cr. 12 (ca o lentilă),
iar în er. 13 podeaua (N IV) este marcată precis de un pavaj din dal e
mari de piatră, acoperite şi ele la un moment dat cu un subţir e strat
de lut galben curat (fig. 7 şi 15).
Stratul de mor tar compact ce se pierde sub pavaj, strat ce marchează un moment constructiv, ca şi stratul de iarsură roşie vie d'in
el'. 12 (sub lentita de lut) stau pe nivelul al V-lea.
Urm ează apoi un strat de depunere (sau nivelare) şi un nou strat
de mortar compact, în cl'. 12-14, care se aşterne pe un nivel nou , Ni VI.
Sub un gros strat - negru-cenuşiu, apare N VII, in. pantă acc entua tă,
marcat de ţigle la orizontală, pietre, strat de fragmente ceramice, arsură
Şl, în CI'. 14 porţiunea unui pavaj (însă la orizontală) din c ărămidă. Stratul precedent, negricios, cu pigmenţi roşii numeroşi, zace şi el pe un nivel în !pantă (N VIII) car e lîngă zidu!' de in cintă forme ază un fel de
val (mamelon). Urmează un strat cenuş iu , al cărui nivel (N IX) îmb r acă
aceeaşi confo rm aţie (aproape paralelă) cu cel ulterior de mai sus, N IX ,
în el'. 16, lîngă zidul de incintă reprezintă primul nivel pe pămîntul
viu. Lîngă zidul de 'i ncintă, pe nivel IX, s -a depus un strat de arsură
r oşie , iar în. cr. 14, nivelul este constitui t de o podea (luluială) de lut
galben, as emănător cu nivelul ulterior (N VIII) . Ultimul ni vel (X), galben murdar, cu pete cenuşii, este surprins numai în Cr. 13-15; în cr. 16
lipseşte, fiind săpat de la -această limită în pămîntul viu.
în CI'. 14, zace la orizontală, împlîntat în N V, un mare bloc de
piatră, cu feţe tăiate regulat; pe faţa superioară are săpat un locaş'
dreptunghiular, ce pare să! Ii servit la fixarea unui pilastru sau a unui
stîlp.
în CI'. 11, de la nivelul VIII - s-a săpat o groapă fo arte adîncă.
pînă la pămîntul viu, in care s-au descoperit materiale arheologice amestecate cu nisip, pămîn t şi cenuşă (fig. 8).
Între cele două profiie, de sud şi de nord, ale secţiunii II există
o mai clară conco rdanţă pentru primele trei nivele (N r, II ş i III) şi
pentru ultimele trei n ivele (N VIII , IX, X).
Şi în secţiunea II, în primele trei nivele, numeroasa. ceramică desco p erită, In stare fragmentară, are lin caracter unitar, reprezentind epoca romană tîrzie, sec. VI e.n .
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Fig. 13. S 1, cu zid din sec . VII (N 12),

Această ce rami c ă asigură

datarea primelor trei nivele (N 1, II , III)

·în sec. VI e.l1. Datal'ea cerută de compoziţia ceramică este con finnată

·de descoperirea pe N II a două monede I ustin II - Sofia, una din anii
573-574 şi alta di n anii 574-575 . (vezi tabelul monedelor la sfîrş itul
luc rării).

·cea

Ceramica din nivelele IV-VII este
pe a ce l e a şi n ivele în S 1.

d e scoperi tă

as e mănăt o ar e ,

în genere , cu
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F ig:. 14. S II. Zidul absidal din sec. VI (N rIT).
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Fig. 15. S II. Urme de pavaj din sec. V (N IV).
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Un tip aparte de am [oră romană tîrzie am descoperit pe N IV
în cr. 6, întreagă, spartă de presiunea pămîntului (fig. 36,4). Amfora
(inv. nr. 19598), are înălţimea de 0,90 şi diametrul maxim de 0,60. De
mari dimensiuni, are un git cilindril: şi nu prea înal t în comparaţie cu
pîntecul voluminos şi bombat, terminat cu un fund rotund. Pe umăr şi
lîngă fund are două zone, relativ egale .şi simetrice, ornamentate 'CU
adînci şi largi caneluri. Toartele, groase şi puternice, sînt decora te pe
mijlocul lor, de dungi paralele în relief, pronunţate, longitudinale, încadrate într-un oval ca o ştampilă. Pereţii sînt groşi, din pastă brunroşiatică, cu zone de ardere secundară.
Nivelele III, IV şi V din secţiunea II nu ne-au oferit monede. Vom
încerca datarea lor pe bază de ceramică şi prin încadrarea lor între straturile cu monede sau prin compararea cu secţiunea 1. Astfel, N III se
datează cu certitudine in sec. VI prima jumătate - atît prin compoziţia ceramică cît şi prin faptul că este nivelul imediat anterior lui
N II (datat şi prin monede Iustin II - Sofia). De asemenea, N III din
'secţiunea II este analog cu N III din secţiunea I, datat acolo şi cu monedă Iustinian.
N IV şi V (în S II) nu au m onede. Abia N VI conţinea (descoperită în condiţii stratigrafice sigure) o monedă pe nivel - din vremea lui Constantius, emisă la Sirmium între anii 351-354.
N VII ne-a oferit, în condi ţii sigure, două monede, una de îa Con'stantin cel Mare (anii 307-324) şi una de la Constantius Il.
Aşa dar, completînd datele oferite de schimbările petrecute în
·conţinutul ceramic al straturilor, monedele ne ajută să datăm nivelul
VI în a doua jumătate a sec. IV e.n., iar nivelul VII în prima jumătate
- spre mijlocul sec. IV.
Rezultă deci, fapt deosebit de important pentru stratigrafia cetă
ţilor de pe limes, că nivelele IV, şi V se află din punct de' vedere cronologic înt re inceputul sec. VI e.n. şi cea de a doua jumătate a sec. IV
e.n., adică N IV şi V aparţin secolului V, trecînd foarte probabil limitele fixe ale secolului, N V la sfîrşitu l sec. IV şi prima jumătate a
sec. V e.n., iar N IV în a doua jumătate a sec. V e.n. şi poate la începutul sec. VI e.n., nuanţe pe car e deo ca mdată nu le putem preciza.
Odată cu ultimele nivele, (N VIII, IX, X) situaţia se clarifică. Aceste nivele conţin ceramică romană de calitate superioară, ceramică
cenuşie, opaiţe, toate caracteristice epocii r omane, sec. I-III e.n. Monedele confirmă cele de mai sus, oferindu-ne indicii pentru o incadrare
·cronologică mai prec isă. Pe N VIII se aflau, în s i tuaţie stratigrafică clară, o mon edă (antoninian) din anii 250-294, o mon edă de la Claudius II
Goticul , din anii 268-270 e.n., iar în groapa mare (ce aparţln e în modul cel mai vizibil lui N VIn - şi prin ceramică - vezi profilul 'a
fig. 8) din el". 15, o monedă bătută la Reraclea, între anii circa
296-298 e.n., sub Diocletian. Drept urmarc, n ivelul al VIII-lea din secţiun eC'( II poatc fi datat în a doua jumătate a sec. III (sau chiar sfîrşitul
scc. III e.n.) ş i înce p utul sec. IV e.n.
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N IX conţin ea o monedă din anii 211-217 e.n. Deci N IX ar putea aparţine sec. III C.n ., rezultînd ln ace1aşi timp că nivelul precedent
- N X - nu poate f'i plasat decit în sec. II, poate sfî rşitul acestui secol.
De un categoric ajutor pentru o cît mai corectă interpretare stratigrafico -cronologică s-au dovedit a fi numeroasele opaiţe (unele fragmentare dar suficiente pentru o încadrare tipologică cer tă) ce s-au des·coperit în timpul săpăturilor. In secţiunea II am descoperit următoarele
-opaiţe.

- Un fragment de opaiţ tîrziu, fără a-l putea încadra într-un
an.ume t ip, a fost descoperit in cr. 14, pe N IL
- In cr. 2, pe N III, un fragment de o paiţ de sec. VI e.n.18
- !n cr. 13, în ars ura roşic de pe N III, un opaiţ databil în Sec.
VI e.n IO
- In cr. 12, sub al'$u ra roşie de pe N III, lîngă pavajul de lespezi,
un opaiţ din tipurile aparţinînd secolului al V-lea e.n. 2O
- In cr. 9, în arsura de pe N V, pe stratul de lut galben gros,
un opaiţ databil în sec. V e.n.21
- In CI' . 15, pe nivelul VIII , s-a aflat un opaiţ databil în sec.
III-IV 22
- In CI'. 13, pe nivelul IX, un opaiţ aparţinînd sec. III e.n.':l.
- Pe cel de al IX-lea nivel au fost găsite şi alte fragmen te de
opaiţe, toate aparţin ind sec. II-III.
- In el'. 14, pe nivelul X, se afla un opaiţ din tipul "fi1'malam1Jen,r, din sec. II e .n.
Inv. nr. 19619. Fragmentar. înălţimea ~ 3,2 cm; diametrul probabil ~ 6 cm. Opai ţ roman lucrat cu tiparul, cu rezervorul rotund şi
ciocul lung, de tipul "cu canal deschis". Bordura simplă era prevăzută
cu trei protuberanţe. Modelat din lut fin, gălbui, vopsit cu roşu la suprafaţă. Fundul este mărginit de trei cercuri concentrice, incizate. Pe fund
are ştampila LVPATI. Această oficină, nord-italică, a funcţionat în sec.
II e.n.:>\. Produsul oficinei lui Lup-ati este atestat pentru prima dată pe
teritoriul ~obrogei , în castrul Saci da va.
Descoperirea opaiţelor prezentate mai sus} nu face decît să ne întărească convingerea că încadrarea cronologică a nivelelor din secţiwlea
II, aşa cum am încercat-o mai sus, este cea mai justă, cea mai plauzibilă ipoteză în stadiul actual 'al săpăturilor şi descoperirilor de la Sacidava.
C. lconomu, op. cit., tip. XXVIII.
19 ldem, tip. XXXIII.
20 Idem, tip. XXX.

:!Il

21

22

Ibidem.

c.

Iconomu, op. cit., tip. XII. C.

Bătuţă, 0p.

cit., p. 283. D. Ininyi, op. cit .•

p. 19.

23 Un tip oarecum deosebit. dalabil însă în bună epo că rom ană.
S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag von V indonissa und
des antike Beleuchtungswessens, Zlirich, 1919, p. 297; N. Gestar, I nscripţiile de
pe lucernele din Dacia ?'omană, în Arheologia Moldovei, 1, 1961, p. 184; C. SCOl'pan,
Tipud necunoscute de opaiţe 1'omane, în Pontica, VI, p. 209.
21,

l!) -
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N III, II şi, I aparţin secolului VI. Dintre acestea, de o' atenţie spetrebuie să se bucure N III, cu :arsură puternică şi groasă pe nivelul de lut, cu zid absidal construit pe nivel, şi cu lenl'ile de mortar.
După incendiul ce a distrus viaţa de pe N III, cam la mijlocul sec. VI
e.n. are loc o mare refacere, prin nivelare şi umplere cu lut galben gros
şi constituirea unui nou nivel de v ia ţă (în a doua jumătate a sec. VI) .
Dovezi de mari incendii se înregistrează deci la momentul N III
(probabil mijlocul sec. VI) şi la momentul N VI (sfîrşitul sec. IV) , mai
puternice in zona zidurilor de incintă.
în el'. 8~10, incendii mai puternice sînt marcate pe nivelele IV
şi mai ales V (poate în prima ujmătate a sec. V e.n.).
dală

SECŢIUNEA

III

Secţiunea III a fost tras ată paralel cu secţiunea II, p erpendiculară
pe latura de vest a cetăţii , urrnăr'ind să intersecteze zidul de incintă ,
ceea ce s-a ş i întîmplat.
în linii generale, stratigrafia în această zonă este asemănătoare cu
celelalte două secţiuni prezentate mai sus. Deosebiri apar însă în straturile mijlocii şi inferioare.
La momentul primlliui nivel, zidul de incintă: funcţiona încă, avînd
faţa sa 'interioară deosebit de îngrijit lucrată (fig. 9, 10, 16). Faţa extenoară efi găs it- o demantelată,
Cel de al doilea nivel Întîlnit, N II, este constituit dintr-o gJ"oasă
ni<velare cu lut galben (podea).
Nivelul III, nivel de lut galben-cenuşiu, bine bă tut, dur, susţine
şi el o groasă depunere de 'arsură roşie, cenuşă şi cărbune. N III (aşa
cum bine se poate observa pe profilul de sud al secţiunii III - fig. 10),
se pare că a fost format în zona din apropierea inc'i ntei de vest, a. cetă
ţii, prin 1'ăzuirea şi orizontaliza1'ea terenului, deci prin tăierea straturilor şi nivelelor inferi'oare, precedente (N IV, V, VI şi VII), nivele care
urcau în pantă accentuată spre vest, pe o scurtă porţiune de 4-5 m .
Fenomen observat numai în profilul de sud.
Nivelul IVeste un nivel de lut galben pe care se află arsură roşie
groasă, cărbune şi cenuşă. De la N IV în sus, pînă la N In (primuli nivel al sec, VI) mai înregistrăm încă două nivele cu evident.e urme de
incendiu peste lu tuieli galben - cenuşii (vizibile numai în profilul de nord).
Aceste două nivele sînt notate cu N IV a şi N IV b, data bile în. a doua
jumătate a. sec. V.
Următorul nivel, al V-lea de sus în jos, este observabil şi el doar
în profilul de nOi"d ; pe profilul de sud, din cauza răzuirii lui N IV şi
V amintite mai sus, răzuire efectuată la momentul N III, nu se mai
vede decît o mică parte a lui N V (lut galben).
Nivelul V, este un nivel de lut galben-cenuşiu murdar, pe care se
află o subţire depunere de lut roşu ars, amestecat cu cărbune şi cenuşă (pigmentat), deasupra căruia se află o depunere cenuşie-negricioasă
ele pămî nt cu granulaţii mari. Stratul şi nivelul V sînt într erupte lî ngă
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zidul de incintă, aşa cum arătam mai sus. N Veste marcat şi de o depunere de mortar.

Nivelul VI este marcat de o
deasupra ll!1ui strat gros,

cenuşiu,

evidentă

depunere de m ortar compact

pigmentat cu mortar, pietre mici, var

şi ţigle.

Sub stratul cenuşiu-pigmentat, intrerupt în panta spre zidul de
apare un nou nivel (VII), m'arcat de O' nouă depunere de mortar
compact şi cenuşă- cărbune (fig. 9 şi 10). Pe profilul de sud, N VII este
reprezentat de un strat de lut galben, subţire.
Lutuiala galben-murdară ce constituie nivelul VII de călcare, denivelat şi in pantă, acoperă o groasă depunere, un strat gros de arsură
roşie puternică, amestecată cu ţigle, cărămi zi, pietre, cenuşă şi cărbune
(la bază), ceramică; str,a tul de incendiu este mult prea gros lîngă incintă, pe o lungime de aprox. 4 m, îngustîndu-se apoi foarte tare, pierzîndu-se aproape şi continuînd cu un strat de pămînt galben-brun cu pigmenţi roşii şi cenuşii, ce urmează aproape orizontala (capătul de est).
(fig. 9, 10). In zona groasă de lîngă zid, putem observa în acest strat de
incendiu, mai multe depuneri succesive: - la bază este arsura - groasă cu ţigle şi cărămizi numeroase, cenuşă ,şi cărbune, peste care s-au
întins încă în trei etJape succesive (de prăbuşire-incendiere, sau nivelare ?) straturi' subţiri de pămîn t galben-cenuşiu cu arsură roşie, şi cenuincintă,

şă-cărbune .

(sau turnul) incendiată,
relativ orizontala. El atinge în unele locuri (profilul de nord - fig. 9). plinta a doua
a zidului de apărare, sau trece peste ea - în profilul de sud (fig. 10).
Sub N VIII urmează o depunere gălbuie-cenuşie, afînată, cu zone
închise la culoare, cu foarte rare pietre şi ţigle, dar cu ceramică.
Pe ultimul rtivel (N IX) nu am ajuns încă, datorită întreruperii
Nivelul VIII, pe care s-a,

prăbuşit lOCUinţa

Este o podea de lut murdar, galben-verzui, ce

urmează

săpăturilor,

Cîteva observaţii se mai impun. Zidul de incintă are două _I}}linte ,
una îngustă superioară şi una mult mai lată, la bază. Nivelul II trece
peste prima plintă, iar cea de a doua poate fi raportată la nivelul VIII.
Lîngă zidu'. de inc'intă se află o groapă cu mortar compact, amestecat
cu pietriş mărunt şi var, groapă cu mortar de-a lungul zjdului de inc intă ce poate fi raportată la nivelul III, dacă nu chiar IV. In profilul
de nord (fig. 9) se vede cu claritate că această groapă este mult mai
adîncă, ajungînd pînă ].a plinta lată de la bază, săpată fiind exact pe
lăţimea plintei zidului. Fundul ei este umplut cu lut galben-cenuşiu,
compact şi dens. Nu putem încă afirma că această groapă ar putea avea
vreo legătură directă cu fundarea şi construirea zidului de incintă (cel
puţin pentru o etapă ce va trebui conexată unui nivel de călcare (N III
sau N IV?).
Celui de al IV-lea nivel îi aparţine desigur şi un canal de deversare descoperit în S III, ce coboară în u:şoară pantă spre latura de vest
a cetăţii. A fost construit din ţ igle mari (tr unghiular în secţiune trans-
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Fig. 17. S III. Canal din sec. IV.
vers aIă) - ; canalul propriu zis a fost înconjurat de pietre legate cu mortar (fig. 9, 17).
Aparţinind nivelelor IX şi VIII, a fost descoper it un important
edificiu, avînd în vedere zidurile puternice de piatră şi mortar, groase
de 80-90 cm. Deocamdată, ceea ce pare clar este datarea edific'iului în
sec. II (N IX), dar şi f'Unctionarea sa în conti nuare, pînă în sec. III (dovadă nivelele din interiorul construcţiei). La momentul N VII edificiul
nu mai exista, fiind deja demantelat. Abia după extinderea săpături
lor în sectorul acesta, vom putea preciza amănuntele. Oricum, este prima construcţie aparţinînd cu certitud"i ne sec. II, prima dovadă concretă
arheologică, a existenţei Sacidavei în sec. II, şi prima dovadă consistentă a sec. II pc limes-ul dobrogean.
Din punctul de vedere al ceramicii, datele sînt oarecum asemănă
toare cu celelalte secţiuni.
Datare'a în S2C. IV C.l1. a nivelului Veste susţinută şi prin descoperirea pe N VI (in CI'. 2)" a unei fibule de bronz, de tipul f'ibulelor cu
"capete de ceapă(( data bilă în sec. IV e.D. Din fibulă nu se mai păstrea
ză arcul (cu balama) şi arcul. Din bară de bronz masivă" corpul este
curbat puternic şi ornan1entat la bază ca şi pe picior, cu decor în relief
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Fig. 18. S VlI L.

(fig. 38/2 ). Tipul acesta de fibulă. aparţinind secolului IV e.n. 2>, poate
circula însă şi in secolul următor ::!Ii.
Pe nivelul IX, un opaiţ din tipul "jinnaIUJnpen" - cu canalul
deschis, are pe fund o şt, arr pilă : LVCIVS. Opaiţul apa r ţine ca tip secolului IT. Avînd în ved ere însemnătatea sa, ne oprim mai mult asupra acestui opa i ţ.
Inv. nr. 19618. Dimensiuni lungimea = 9,3 cm, înălţimea = 3 em ;
diametrul ~ 6,2 em.
Opaiţ roman lucrat cu tiparul, are rezervorul rotund, iar discul
circular plan este separa t d e bordură printr-un cordon subţire, in relief, desfăşurat spre ciocul lung, delimitînd un canal deschis, ce se lăr
geşte cordiform în jurul orificiului ele ardere. Bordura era netedă, însă
25 D. Popescu. Fibules en vro/lze des colLectiolls du Mu see Natioll al des
AntiQuiLes, în Dacia , V - V I , 1035-1936, fig. 4-3, p. 246 ; Ilona KO\Tig, Die Haupttypen de,. Kaiser zeitlichen Pibeln ill Panllonien, i n Diss.Panll.. Il, Buda pesta,
1937, p. 128, pl. XXXVI, 2; Petre Aurclian, Săp(l/urile de la Piatra Frecăţei, in
Materiale, VIII, 1062, p. 575 ş i fig. ]]6., La p. 577, fi g. 13 b. o fibulă ornamentată,
aproape identică cu cea de la 5acidava .. Jean Boube. Fibules ei fla,."itur es de
ceint.ure d 'epoque 1"omaine tarcliL'e, in Bul/elin (l' a rcheologie Ma/'ocaine, tome
IV - 1960, pp. 3 19-379.

2G O Iibulă de bronz, asemănăto a re, întreagă, a fost descoperită pe nivel datat
in sec. VI e,n" 1n să păturile de la Adamclisi-cetate, conduse de N. Gostar.
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Fig. 19. S VII L. Nivelele sec. V-VI.

prevăzută cu trei protuberanţe simple. In mijlocul discului, ce s-a pierdut, era probabil un singur Ol'ificiu de alimentare şi ventilaţie. Fundul
·este mărginit de trei cercuri concentrice, incizate. Modelat din lut fin,
gălbui, vopsit cu roşu la suprafaţă. Nu are toartă.
Acest tip de o paiţ este bine cunoscut 111 epoca romană, databil în
-sec. II e.n. - Unele variante mai grosolane ajung pînă în sec. IV e.n. 2i .
Cor espunde ti p ului III (opaiţe cu canal deschis) la băluţă, XII la Iconomu, 93-94 la Walters, X la Loeschcke, XVII la I vănyi ; de as"menea
la Mentzel, Perlzweig, Gostar, Szentle!eky ş.a.
Ceea ce însă conferă individualitate opaiţului de la Sacidava, din
sec. II c.n. , este stampila de pe fund: LVCIVS. Ea asigură datarea în
Sec. II e.n. '"o
Trebuie subliniat faptul că 'acest exemplar de tip "Firmalampen",
a ajuns la Sacidava venind d'in apus, fiind produs în oficina lui Lucius,
din nordul Italiei, a căru i marfă s-a ră spîndit mult mai ales în provinciile apusene 29. Opaiţe de acest tip, cu ştampila lui Lucius, se în1Jîmesc
27 D. Ivanyi, op. cit., p .. 15-19; S. Loeschche, op. cit., p. 255-298; T. SzentleleleY, Ancient Lamps, Budapesta, 1969, p. 93; C. Iconomu, ap. cit., p. 14.
25 S . Loeschcke, ap. cit., p. 296; C. Băluţă, Apulum, IV, p. 209-210;
D. lvânyi. ap. cit., p. 30-32, pl. XCIII/5 ; N. Gostal'. ap. cit:.. p. 1B-I.

2!l

I bidem.
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Fig. 20. Poarta de est.
Ş l In Dacia 30. In Dobrogea însă, pînă acum, nu ne erau cunoscute asemenea finnalampen cu ştam pila lui Lucius . Descoperirea de la Sacidava este prima atestare de acest fel în provincia dintre Dunărea de Jos.
ş i Marea Neagră.
Recapitulînd, în secţiunea a III-a situa ţia stratigrafi că a," fi ll rm ă
toarea : Nivelul IX aparţin e sec. II e.n.; N VIII - secol ul II-III; N
VII - sfîrşitul sec. III; N VI - sec. IV ; Nt V - sec. IV.
N IV, ni vel de lut gal ben, cu arsură pu te rni că şi continuă, se date az ăI în p,-ima jumătate a sec. V. De la N IV în sus, pînă la N III (prim,uI nivel al sec. VI) mai înr egistrăm încă două nivele cu evidente urme
de incendiu peste lutuieli galben-cen uşi i. Cele două nivele sînt notatecu N IV a ş i N IV b , da tabile în a doua jumătate a sec. V. De subliniat
fa ptul că în arsura de pe nivelul al IV-lea am descoperit O monedă (lin
anii 423-425, argument percmptoriu pentru cronologi a nivelelor N IV,
IVa şi IV b.
N III, N II şi N 1 - sec. VI e.n., cu ipoteza, suficient de plauzibilă, că nivelul 1 nu se opreşte obligatoriu la graniţele secolului VI ci
t rece, foarte probabil, în sec. VII e.n ., fenomen vala bil în general penfru toate cele trei secţiunî.

;;o

C.

13ăluţă,

loc_ cit. ; N. Gostar, loc. cit.

SApATURI LE ARHEOLOGICE DE LA SACIDAVA

Fig. 21. Intrarea de est cu pavaj de
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Fig. 22. S . IV-D. a ;:::; incinta y, sec. IV. b ;:::; incinta h, sec. VI.
SECŢIUNEA

IV

Această secţ i une , perpendiculară pe incinta sudică, lungă de 16 m ,
de 3 m, s-a oprit în adîncime pe n'i velele sec. VI.
Extm7n!!TOS, N 1 (sec. VI-VII), nivel de lut galben, dur, cu urme
de mortar şi puţină arsură, apare sub o groasă dărîmătură, la - 2 m.
In interior, am inregistrat numai un singur nivel din sec. VII, ulterior
·c.elor trei din sec. VI-VII . N Il nu are urme de incendiu. N 1 şi mai
ales N II şi III au nivele de lut, foarte dur (podele), arse foarte puter.t iie, cu straturi groase de arsură şi cenuşă (fig. 32).
lată

SECŢIUNEA

V

De asemenea, perpendiculară pe incinta sudică.
In afara celor două ziduri de incintă şi a unor reparaţii, asupra
-cărora ne vom opri în raportul viitor, mer ită atenţ ie nivelele sec. VIVII. In. S V, N 1 (pe care ne-am oprit) este urmat de încă două nivele,
dinh'e care numai N 12 are urme de incendiu. N 12 este marcat şi de
un zid legat CI1 lut, zid fără fundaţie, ce zace pe nivel, ce a fost răzuit
Cu ocazia creării celui de al doilea nivel (N Il). N Il ne-a oferit pe
'o bună porţiune, urmele evidente ale unui pava j de cărămi zi. Pavajul
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Fig. 23. S IV-B. a

şanţ

de

fundaţie
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în zidu1 y, pentru incinta h.
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Fig. 27. S C. Pavaj sec. VII.

trece şi peste un alt zid ingrijit lucrat, cu fundaţie, dar fără mortar,
perpendicular pe inC'intă.
Deosebit de interesant ni se pare fa ptul că cel de al doilea nivel
spOl'adie (N Il - deci al treilea din sec. VII), trece peste cea de a
doua c urtină a incintei (fig. 31).
Secţiunea 7 L. Amplasată in colţu l de sud-est al cetăţii, are forma
literei L şi o lăţime de 3 m. Nu am, descoperit incinta de pe latura sudică, aşa cum ar fi fost de aşteptat, iar pe latura esti că, foarte abruptă,
a apărut un zid paralel cu pan ta, ingust de nu mai 80 cm., legat cu mortar, cu o plintă i nterioară .
In secţiunea S 7 L am ajuns, pe o porţiune, restrî nsă, pînă la cel
de al V-lea nivel. Nivelele sînt marcate de podele de lut, construcţii
şi pavaje, straturi de incendiu. Cel de al V-lea nivel, pe lîngă: ceram ică
şi opai ţe , ne-a oferit un depozit de 15 monede : două monede dintre anii
341-346, patru exemplare dintre 348-361, opt di n vremea lui Valens
- 364-375, iar ultima depăşeşte anul 378, datînd din timpul lui Gratian (383).
IVfonedele de mai sus con turează o concluzie oarecum surprinză
tom'e. Nivelul V aparţi ne celei de ai doua jumătăţi a sec. al IV-lea, epocă terminată violent pr'intr-un nimicitor incendiu, dar, contrar aşteptă-
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Fig. 28. S E. Nivel cu ziduri

fără fundaţie

-

sec. VII.

şi celor ce credeam pînă acum, evenimentul nu a avut loc la sfîrdomniei lui Valens (invaziile gotice care au culminat cu dezastrul
de la Adrianopol - 378), ci mai t îrziu, spre finele veacului, sub Teoelosiu I , probabil Intre 383-392, cind frămîntăl'i şi violenţe sînt reflectate şi de citeva tezauri zări monetare.
O altă concluzie însemnată ce se despl'inde din cele de mai sus,.
este datarea nivelului următor (N IV) în secolul al V -lea. De altfel, N IV
se află, din punct de vedere stratigrafic, între N V (sfîrşitul sec. IV) şi
N III (primul nivel general al sec. VI).
Secţiunile VIII şi IX, paralele între ele şi late de 3 m, au fost
efectuate perpendicular pe latura de est a cet(iţii. Aici am descoperit
două faze constructive la incin tă şi pom·ta de inU·aTe în cetate, aparţi
nînd ultimei perioade din viaţa Sacidavei. Din cauza spaţi ulu i limitat,
şi a importanţei speciale a sectorului, vom reveni detaliat In raportul
următor (Pontica, VII).
In colţul de nOTd-est, exact pe panta foarte abruptă, timpul, ploile
şi prăbuşirile repetate de ter en au dezvelit temelia incinter din acest
colţ . Am putu~ observa aici două elemente referitoare la construirea incintei tîrzii: - zidul de apărare urmează cu fidelitate panta naturală
a dealului şi - funclarea temeliei s-a făcut în trepte, coborînd odată cu
panta spre nord (spre Dunăre) - fig. 33.
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ZIDUL DE INCINTA ŞI T URNUL DE "-\pARARE
Aşa

cum de fap t speram, în capătul de: sud al secţi un ii I (începînd
apărut complexul zidurilor şi tu rnurilor de apărare ale ce-

cu er. 8) a
tăţi i.

în el". 8-7 au apăr'u t la adîncimea de 25-3 0 cm primele pietre
(din partea demantelată a zidului), iar la 0,65 m faţa interioară (nordică), Faţa zidului este îngrij'i t lucrată, din pietre mari neregulate, dar
fason ate. Pietrele sînt solid legate cu mortar. Zidul are o lăţime de 2 m .
Pe faţa: interioară, pînă la adincimea la care am ajuns, nu a apăru t încă
nici o plintă şi nici baza zidului (fig, 6).
La exteriorr, in CI' . 6-7, a apărut la adîncimi v ariabile datorită
demantelării, între 1,2 1 m 0,75 m, încă un pu ternic zid, din pietre
mari .şi mortar, asemănător şi lipit de primul zid de incin tă (fig. 30) ;
are o Iătime de 2 m.
întrucît de la aces t al doilea zid de incintă (incintă ce închidea
desigur latura de sud a cetăţii), porneşte spre sud (dar nu exact perpendicular pe incintă) un zid puternic, construit din blocuri regulate,
aşezate în rînduri orizontale suprapuse, legate cu mortar, am deschis Yn
acest sector o altă secţiune. lată de 4,5 m şi lungă de 9 m, paralelă cu
S 1 În aşa fel amplasată Încît să cuprindă numai faţa exterioară a primei incinte. (SA).
Situaţia în S A este următoarea: Zidul de in cintă (zidul h, vezi
fig, 26, 30) continuă în S A, cam 1a aceeaşi adîncime, pe o lungime de
8,20 fi, după care se întrerupe. întreruperea nu se dat oreşte vreunei
demolări ci ea a fost creată intenţionat, dovada acestui f apt fiind pe
de o parte capătul zidului (sector t - fig, 22) ce a fost construit cu
faţă dreaptă, regulată, din pietre fasonate, iar pe de altă parte nivelul
bun de călcare (f)' ce a apăru t la adîncimea de 1,25 m faţă de sol. Zidul
h este. demantelat pe faţa sa de sud, exterioară (aprox. un rînd de pietre) .
Un al doilea zid (y) de incintă, lat de aprox. 2 m , din piatră ~i
mort ar, cu faţa exterioară (sudică) îngrijit lucrată, a fost adosat primul
zid (h) fig . 30). El a apăru t mult mai jos, la 0,90 m. In strînsă relaţie
faţă de zidul de 'i ncin t ă y se află un turn de apărare (z) cu cele trei
laturi ale sale. Ceea ce este interesant de relevat este faptul că laturile
(z 1 şi z 3) nu sînt perpendiculare pe zidul y, fapt ce a făcut ca nici
lungimea lor să nu fie egală' (z 1 ~ 4,70 m, z 3 ~ 6 m, Z 2 ~ 10,50 m
pe feţel e exterioare. Lă ţime a = 2 m.
Turnul (A) are zidurile late de 1,75 m, lucrate cu îngrijire, cu feţe le r egulate, din pietre de dimensiuni mijlocii, fasonate,
Primul zid de incintă, h, poate fi raportat şi interpretat pe baza
stratigrafiei din secţiune a I (el'. 8-9). Aşa cum bine se observă îl1 fig. 6,
zidul de incintă h pare să fi funcţionat p e t oate n'ivelele din secţ i unea I
(cr. 8-9) adică nivele din sec. V I - VII e.n. Pe de altă parte, în profilul
de vest ali secţiunii I se observă, între N I şi N IV o porţiune (un fel de
prag) de lut galben, foarte presat şi dur, care ni se pare H fi o gr'oapă
s ăpată de la nivelul I (sec. VI-VII), poate pentru fundarea zidului de
~n cintă în această zon ă. Oricum, zidul h de incintă a funcţionat în sec.
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Fig. 33.

VI e .n. ŞL la începutul sec. VII e .n. (nLvelele dLn el'. 8- 9), ch iar dacă
pentru ultima etapă de locuire din cetate nu putem susţine o funcţio
nare a zidului de in c intă ca atare, deci cu scopuri de apărar e pentru
întreaga cetate, ci doar că unele porţiun'j rămase în picioare sau pe
anum ite î nălţi m i , au fost folosite de ultimii locuitori ai cetăţii.
De asemenea, faptul că în supr a fa ţa f primul nivel descoper it (nivel la care zidul h funcţiona) aparţine sec. VI-VII, susţ i ne cele de mai

sus.
AI doilea zid d e incintă (al doilea în
împreună cu turnul A, formează un alt
altii fază de construcţie.

ordinea descoperirii) - y complex, sau mai bine z is o

Am remarcat, mai întîi, că zidurile laterale ale turnului (2 1 şi
Z 3) nu sînt adosate zidului y . şi nici nu sînt incastrate la cestuia în momentul construirii lu i, întrucît straturile de piatră nu se "ţes" intre ele,
ci atît z 1 cît şi z 3 au capetele construite special, cu atenţie , cu feţe
regulate şi fasonate la verticală. U n alt element remarcabil este oferit
de grosimea zidului y pe faţa l ui de sud - exterioară, Dacă în exteriorul turnului spre 'est şi vest, zidul y depăşeşte cu 40 cm colţurile zidurilor z Işi z 3 (pentru O îmbinare cît mai rezistentă), in interiorul
turnul ui zidul y e mai ingust, faţa sa exterioară urmînd aceeaşi linie
cu cea a feţelor capetelor lui 2 1 şi z 3.
Concluzia care se impune după observarea cu atenţie a elemen telor constructive de mai sus, este că zidurile p ropriu-zise al e turnului,
cu toate că fo rmează un tot organ ic cu zidul de incintă y, zid care constituie cea de a patra latură a sa, au fost construite anterior zidulu'i y,
Altfel nu ne putem explica feţele perfect IUCI'ate ale capetelor lui z 1
şi z 3.
Considerăm in preze nt că in caseta A există două complexe constructIve, corespunzînd la două faze, Una este const i tui t ă din turnul
de apărare cu zidul de incintă y şi alta de zidul de incintă h. Turnul
are şi el două etape (desigur foarte ,apropiate în timp); mai întîi s-au
ridicat zidurile turnului z 1, 2 şi 3 şi apoi zidul de incintă y, care închide turnul in partea de nord.
Să încercăm acum, ipotetic, să stabilim raportul cronologic între
cele d ouă complexe. în prezent, co n siderăm mai normal ca z idul h să
fie posterior zidului' y şi turnului A Avî nd în 'vedere nivelele din aceas-
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tă zonă sudică a cetăţii, cele două etape constructive nu puteau avea loc
decît în intervalul dintre sec. IV şi Ve.n.
Este probabil ca in prima etapă să fi fost construit turnul A şi
zidul de incintă y (mai ales că e greu de pr esupus o incintă din sec. IV
fă ră turnuri) şi ulterior, după o foarte pr ob abilă distrugere a incintei
(marele incendiu de pe N III, deci din prima jumătate a sec. IV?) , vechea incintă y să fi fost întărită prin dub larea ei cu zidul It, pe o anumită porţiune (de exemplu pînă în suprafaţa i), în interiorul cetăţii.
In secţiunea II, zidul de incintă a fost descoperi t în cr. 17, în
c ap ătul de vest al secţ iunii, abia la adîncimea de 1,18. Pină la această
ad încime a fost deman telat (groapa pentru scoaterea pietrei porne şte
de la suprafaţă), în orice caz într-o epocă ulte rioară ultimelor urme
de viaţă antică.
Dispunem de unele indicaţii stratigrafice. Zidul are la baza sa o
plintă , ce se află dedesu btul primului nivel de pe pămîntul viu, n ivel
care aj unge pîn ă la faţa regulată a zidului . peste plinta acestuia. Şi
celelalte două nivele ulterioare aj ung linear pînă la incintă. Deci, zidul
de i ncintă surprins În secţiun ea II, a fost construit (i n i ţia l, fără a exclude posibilitatea unar reface,'i şi etape ulterioare) în secolul al II-lea.
Aceasta este singura ip oteză la care ne putem opri in prezent.
In secţiunea III (ai ci Încă nu am ajuns Ia pămîntul vi u), lucruril e
se dovedesc a fi' ceva mai complicate. Zidul are o lăţime de 2 m ~ demantelat la exterior, rşmînînd doar o mică p or ţiune din faţa sa exterioară.
In interior, după tehnica de construcţie , deosebim trei faze cronologice.
Prima fază este re prezentată d e o plintă largă de 0,40 m, construită din pietre neregulate, colţuroase, lu cra tă cam neglijent. In profilul de sud, (fig. 10) nivelul VIII (sec. II-TII e.n. ) trece pes te plintă ,
dar În profilul de nord al secţiuni i , acest n·ivel se o preşte în faţa plinte i. Drept urmare, d eoc amdată, datăm prima fază a in cin tei din această
zo nă în Sec. II e.n., contemporan cu N IX.
A ddua etapă a incintei, cu faţa interioară ceva mai regulată şi
mai netedă, as e mănăt o are cu zidul h din secţiun ea 1 şi cu zidul de
incintă din secţiunea Il (de la plintă in SllS), are o înălţim e de 1,50 m.
In profilul de sud (fig. 10) s ingurul nivel ce ajunge nestingherit la
incintă este N VIII (sec. II- IlI), următoarele nivele fiind întrerupte
sau de groapa cu mortar sau de răzuirea şi nivelar~a de la N IV (sec. V
e.n.). In profilul de nord (fig. 9) nivelele sînt întrerupte de o groapă
ce are Ia fund lut galben-cenuşiu ş i apoi mortar dens. Oricum, datarea
celei de\ a doua faze este poster'i o ară sec. II. Construirea ei poate fi. pla sată între sec. II- III şi sec. V e.n. (groapa cu mortar aparţ i ne nivelului IV, ea mergînd în profilul de nord pînă l~ plinta infe ri oară). In, orice
caz, N IV reprezintă un moment constructiv, ind icat atît de ră zui rea
nivelelor anterioare ş i de crearea unui nivel la orizontală, dar ş i de
groapa cu mortar de lî ngă incintă ce taie nivelele anterioare, a.şa că cea
mai plauzibilă datare pentru cea de a doua refacere a incintei în secţiunea III este sec. V e.n . Să nu uităm însă ·că nivelele anterioare Ia u
fost tăiate şi nivelate în acest moment, tot aşa după cum au fost întrerupte de groapa de construcţi e a bazei zidului, ceea ce Iasă loc pre-
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Sllpunerii şi unei alte faze, posterioare sec. II-III, dar anterioare
sec. V e.n ., adică sec. IV (sau chiar III).
Cea de a treia porţiune şi etapă a zidului este şi cea mai frumos
lucrată, din rînduri suprapuse, de blocuri mici, tăiate regulat. (fig. 16).
In secţiunea III, această fază aparţine celei de a doua jumătăţi a sec.
VI e.n., întrucît N II, nivel de lut galben trece peste a doua plintă, pînă
la faţa zidului. Crearea lui N II a urmat momentului de distrugere şi
incendiu de pe N III.
.
Pentru o mai bună identificare a etapelor incintei ar fi poate necesar să ne amintim faptul că inscripţii funerare (prezentate la începutul acestui articol) din sec. IV, au fost utilizate, mai t îrziu, ca piatră
de construcţie la ziduri. Am dispune prin urmare de dovada unor refaceri fortuite post sec. IV deci în sec. V sau chiar in sec. VI e.n., într-o
epocă cînd am'intirea dececlaţilor s-a şters.

*

*

Intre cele trei secţiuni executate, există în general asemănări în
ceea ce priveşte stratigrafia dar şi llnele deosebiri.
In secţiunea r, pămîntul viu a apărut la mai mkă adîncime (comparativ cu secţ i unile II şi III), după patru nivele, în timp ce în celelalte am întîlnit nouă şi zece nivele. In S r, cele tre'] nivele generale,
ale secolului VI, se supraoun sau pămîntului viu (lîngă zidul de incintă)
sau unlli nivel din sec. IV. într-un sin~ur loc, nivelul din sec. IVeste
intrerupt de locuinţa-bordei cu nivele de Ila' sfîrşitul sec. IV- sec. V e.n.
De asemenea, tot ca un snecific al secţiun'i r este si faptul că aici, lîngă
incintă mai ales, am Întîlnit nivele siqure de sec . VII e.n.
Din observaţile stratigrafice ale secţiunii 1 ar rezulta că in zona
de lJnf1ă incinta sudică a Sacidavei s-a locuit abia la sfîrşitul sec. III
şi începutul sec. IV. moment dUDă care se constată o intrerupere. cu
-sine:ura excepţie, dar iz olată . a nivelelor din locuinţa-bordei, care leagă
fir ul continuităţii în zonă .
Deci, in S 1, din sec. II şi III nu există nici o urmă, ~ar în sec.
IV-V nu toată aria a fest locuită ci numai anumite locuri', izolate,
·sporadice. Singurele nivele continue sînt cele ale secolului al VI-lea.
Ceea ce ase, amănă mai cu seamă cele trei secţiuni sînt tocmai
aceste trei nivele din sec. VI. Primele TIr,"i nivele cu stra turile lor sînt
identice ca structu ră şi compoziţie. De remarcat 1n toate secţiunik', că
N I are o extrem de mare cantit ate de pietre prăbmşite, că N II este
·din lut galben duri şi că N III a fost distrus printr-un puternic incendiu.
în secţiunile II ş i III" nivelele continuă pînă la numărul de zece şi
respectiv nouă (în S III nu am ajuns încă la pămîntul viu).
In genere, datele sînt relativ ase mănătoare. Nivelul IVeste databil
în sec. V (de fapt la fel si ·cu SI), N V în sec. IV- V, N VI în a (doua
jumătate a sec. IV, N VII în prima jumătate a sec. IV. Numai că în
S III, secolul IV are un singur nivel.
De aici in jos, cu toate că în ansamblu N VIII, IX şi X aparţin
·epocii romane tîrzii, secolelor II-III, unele deosebiri de detaliu pri-
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Fig. 3b. Că rămid â c u ştCl mpilu T CIL

vind datarea nivelelor ex'istă. Poate că aceasta se datoreşte insuficienţei:
ce r ce tărilor în etapa actuală.
In S II şi S III , nivelele IV, V ş i VI (iar in S I, N V ş i VI) sînt
mult mai subţiri, cu refaceri la intervale poate mai scur te, cu Iutuieli
su bţiri . Pe nivelele IV şi V se constată strat uri de arsură, înguste şi
nu continue, ci doar pe anumite porţiuni. Tot pe nivelele secolelOll" IV
ş i mai ales V Se co n stată şi numeroase concludente indicii de reconstru c ţii: straturi groase de mortar, pavaje de pia tră şi de cărămidă"
răzu h'e a şi orizontalizarea teren ului (în S III). La acestea putem adăuga
şi dovezile de refacere a incinte·i în aceeaşi perioadă (sec. V) constatate·
în sec ţiunea III.
Pentru nivelele sec. IV şi V din secţ iun e a I nu dispunem de datele amintite mai sus.
Deosebiri există şi între secţiw1ea II ş i III in ceea ce priveşte·
nivelele infe rioare, romane tirzii. In secţiunea II, pe ·aceste nivele nU!
se constată urmele vreunu'i incendi u mai mare, pe cînd în secţiunea III,.
lîngă zidul de incintă se consta tă O extrem de pute r ni că distrugere şi
incendiere pe nivelul VIII, data t deocamdată în sec. III e .n. Această:
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distruge re pare Lhi ar mai teribilă decit cea de pe N III (la inceputul
sec. VI), dar ea nu a afectat intr eaga cetate.
Deosebiri evidente se observă şi în a ceeaşi secţ i une, de la un
profil la altul, ce se explică prin panta deosebit de accen tuată de la
sud la nord, amă nW1te pe care le-am s'ubllniat mai sus În capitolele
respective .
Concluzii .
Aş a cum se ob işn u i eşte , vom înce rca ş i noi cîteva in terp retări cronologice şi istorice, pornind de la stratigrafie.
Cele mai vechi n ivele de via ţă la Sacidava sînt cele din sec. II e.n.
Viaţa a continuat, secol de secol, pînă la sfîrşitul sec. VI e.n . şi începu tul sec. VII e.n., cu distrugeri şi refaceri r epetate, unele generale pentru întreaga cetate , al tele valabile numai pentru o anum ită zonă a cetăţii.
Pe lîngă zidul dE; 'in c intă de pe latura de vest, unde este probabilă
o fază de cons trucţie di n sec. II e.n., acel uiasi secol trebuie să-i atribuim edificiul de mari proporţii doved it de . puternicul zid de piatră
şi mortar, (deocamda tă a fos t descoperit doar un colţ al său) din secţ iun e a III (fig. 16).
Ridicarea cash'ului roman la Sacidava, în sec. II e.n., ne apare
în deplină co nco rdan ţă cu situaţia Dobrogei în acea vreme. Veacul
al II-lea (epoca lui Traian), este unanim considerat drept moment ul
organizării militare a limesului dobrogean, prin refacerea şi fundarea
castrelor pe malul drept al Dunării de Jos 3 l. Castrul de la Carsium
a fost refăcut la 103 e.n. ;j'. Pl"imul castru de la Capidava (prima fază
co nstructivă) a fost cons truit la începutul sec. II e.n.:n La Din ogeţia ,
cel mai v echi nivel roman aparţine secolului al II-l ea;]{ şi se pare că
a existat o veche incin tă , anterioară sec. IV , foarte probabil din sec. II
e.n. 3'. Şi la Histria, secolul al II-lea re prezintă un m oment deosebit,
concretizat în construirea incintei de la sfîrşitul sec. 1 ş i începutul
sec. II e.n. 3li , ca şi prin ridicarea unor mari edificii, precum termele de
la E.R. 37.
Analogiile se pot înmulţi, ne întoarcem însă la Sacidava, a cărei
existenţă ca fortificaţie romană pe limes anterior sec. al III-lea, este
dovedită şi de inscripţia de pe miliarul descoperit la Rasova, discutat
la incepu t ul acestui articol.

.1 1

R. Vulpe, Din i storia Dobrogei, voi. IT, p. 120-122. Gr. FIOl·eseu, Capidava,

voI. 1, 1958, p. 9.
32 V. Pârvan , Descoperiri nouă în Scythia Minor, în ARMSI, seria II, tom.
XXXV, p. 480-489.
33 Gr. Floreseu, op. cit., p. 66-72.
" SC/V, V, 1-2, 1954, p. 162-164 .
.li Materiale, VIII, 1962, p. 686.
3G Histria, voI. r, 1954, p. 285-293.
37 Al. Suce veanu, în Dacia, XIII, N S, 1969, p. 331-340.
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Fi g. 36. 1, 2 = sec. III. 3 ::::: sec. VI. 4 = sec. V.
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Ceea ce este interesant este faptul ca 111 sec. II nu const atăm n ICI
un incE>ndiu la Sacidava, la fel ca la Di nogeţi a , şi nu ca la Hist ria
- unde invazia costobocilor a fost din plin resimţită 38.
Un mare incendiu şi o terib ilă distrugere este marcată în SIlI,
pe nivelul VIII, deci în sec. III c.n. In sud ul cetăţii (în S II) acest eveniment nu a lăsat nici o urmă, ceea ce duce la opinia că distrugerea
din sec. III nu ,a afectat toată cetatea ci n'umai un ele zone, şi acestea
poate numai lîngă zidurile de incintă mai greu încercate de eventualul
atac din afară. Numa'i cu titlu de ipoteză punem accst eveniment pe
seama atacurilor unor invadatori ai Dobrogei romane în sec. III, poate
atacurile gotice (sau carpo-gotice) de la mijlocul veacului al III-lea,
atacuri ce au lăsat urme şi amintiri atît în aşezările şi cetăţile atacate,
cît şi ltl izvoarele literare şi epigrafice 3!J.
De notat că şi în alte centre de pe limes, nivelele primei jumă
tăţi a secolului al III-lea cunosc un sfîrşit violent. Astfel, la Dinogeţia
s -a constatat o mare distrugere la mijlocul sec. III, a h'ibuită atacurilor
gotice. Evenimentul nu se î nregistrează însă la Capidava.
'Viaţa s- a refăcut <'10 şi a continua t, eforturile constructive fiind
indicate de elementele arheologice de pe nivelele din secolul IV şi apoi,
mai cu seamă, din secolul V e .n. Sfîrşitul secolului Veste şi el martorul unor refaceri dar şi a unor incendii suficient de puternice.
In veacul IV a a vut loc demantelarea zidului timpUl~iu din cr. 3
al secţiunii III (stratul de morta r de pe N VI), a avut loc o presupusă
refacere a incintei d E> pe latura de vest (S III). In plus, constatăm pentru începutul sec. IV e.n. extinderea nivelului de bogată locuire şi în
zone nelocuite anterior (S 1) şi construirea unei incinte pe latura de
sud, (zidul h d'in SI). Situaţia din S 1 duce, în stadiul actual, chiar la
p resupunerea unei extinderi a cetăţii spre sud în cursul S2C. IV, extindere ce a determinat ridicarea unei noi incinte.
Faptele constatate la Sacidava confirmă datele generale ale epocii
secolului IV e.n. de pe întreg teritoriul Dobrogei şi mai cu se amă de
pe l'imesul dunărean. Reorganizarea generală a limesului şi a provin·ciei în perioada Diocleţian-Constantin este un fapt bine cunoscut a.
Aşa cum am arăta t la începutul lucrăr ii, izvoare literare şi mai
.ales epigrafice atestă s taţionarea în sec. IV, în castrul de la Sacidava,
a unor unităţi militare cum ar fi cuneus equitu7n scutm'iorU1n sau un
·detaşament al legiunii a II-a IIerculea .
O mare refacere din sec. IV (dar a doua jumătate) 'a fost notată
la Capidava 42, De asemenea, la D inogeţi a a avut loc în sec. IV o maximă
3S Ibidem.

Vul pe, op. cit., p. 242-249. Al. Suceveanu, op. cit., p. 340 şi 364.
O dovadă a refacerii cetăţilor romane de pe limes, în special a Sacidavei,
la mijlocul sec. III, poate fi considerat şi stîlpul miliar descoperit la Rasova şi
<fatat între 249-251, in vremea lu i Dedus, împărat numit în unele izvoare "repa-rator disciplinae m ilitaris" (CI L, III, 12351) .
41 1. Barnea , Din istOTia Dob1·ogei., v oI. II , ~. 371- 378.
'.2 GI". Florescu , op. cit., p. 72.
39 R.
1,0
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Fig. 37. 1
şi

= amforă sec. VI, cu ins c rip ţia roşie. 2 = ulcior amfOl'oidal cu umbo
o rnament incizat in val, sec. V. 3 = sec:. In-IV. 4 = sec. IV.

dezvoltare (,3, Ca să nu mai amintim de ceea ce înseamnă acest secol
pentru Tropaeum Traiani sau Hisbria.
De r emarcat că la Sacidava se co n stată şi urme de incendiu spre
sfîrşi tu l veaculu i IV, da" nu ca o caracteristică generală (nu mai în S II).
43

se/ v, V, 1-2, 1954, p. 162-164. Materiale, VI, p. 64 1.
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Dezvoltarea din sec. IV

cunoaşt e un sfî rşit violent şi la Din ogeţîa , înregistrat arheologic atît în interiorul cetăţii 1,'1 cît şi in exteriorul incintei Ij;). Sfîrşitul secolului cunoaşte un putern'ic incendiu şi la Tropaeum
Traiani Ijl).
Aşa cum am văzut, secolul al V-lea se doved eşt e o e po că de r epetate re const ru cţ ii , concretizate în aspectele şi caracteristicile nivelelor
IV şi V.
Subliniem mai întîi că nicăi e ri în Dobrogea Iji secolul al V-lea n u
apare (din pun ct de vedere stratigrafic şi arheologic) cu atîta c1at~itate
şi atit de con vingător şi de consistent ca la Sacidava, Este un r ezult a t a cărei vădit de deosebită înscmnătate pentru Dobrogea arl1eologică
·este ev id en tă, n efiind aici cazul să -I d e monstrăm noi, mai ales că vii toruj va aS'igura locul de m erit al Sacidavei în istoria cer c etărilor epocii
romane şi a lim.es-ului danubian (măcar da tori tă descope rirH şi eluciclării stratigraJiee a aC2stui secol).
Secol'ul V se arată a fi, din p unct de vedere stratigrafic, strîns
legat de sec. IV şi mai ales d e perioada d e t recere, sec. IV-V. Remarcăm în plus faţă de cele no ta te mai sus, l egătura ce trebuie făcută
înt7·e N lV şi N V (cu " pragul" de lut galben) din cr. 8- 9 a secţiunii
II cu N lV şi V (cu stratul de lut galben) di n cr. 19 - secţiunea I şi
'cu relaţia stra t igrafi că dintre locuinţa-bordei (CI'. 16-18) şi nivelul
i mediat anterior . Nivelele secolului V (N IV şi N V) au , în anumite
zone (mqi cu seamă N IV din S III , dar şi N I V şi V din 9-10 S II), straturi putern'ice de arsu ră ş i cenuşă, ceea ce marchează la
s.fîrşi tul sec. V, la Sacidav a. un moment de grea încercare.
Deci la Sacidava, veacul al V-lea al erei noastre se vădeşte o
. epocă de frămîntări, cu reconstrucţii dar şi distrugeri violente. Este
v remea cînd t eri toriul Dobrogei cunoaşte incursiunile bunilor dar şi
ale tri burilor germanice Ijt:i.
Specific este şi t abl oul v i eţii cetăţii în sec. VI e.n . El s-a d es fă
ş urat de-a lungul a t rei etape, în m od lll1iform pe toa tă aria aşez ării ,
co ncretizată in identitatea celor trei nivele (N I, II şi III).
Inceputul sec. VI se caracterizează prin eforturi constructive:
z idul absidal din cr. 11-12 - secţiunea II ş i mai ales marea locuintă
cu baze de coloană şi zidur'i d e pe N III - secţiunea 1. Această viaţă
înfloritoare de la începutul sec. VI va fi în trerup tă cu brutalitate printJ·-un mare incendiu solda t cu distrugerea construcţiilor de pe N III ce
n u s-au mai refăcu t (ne referim la o refacere pe acelaşi loc, p e a celea şi
temelii). De remarcat că N III din el'. 16-18 nu are urme de incendiu.
"r,

se/v,

V. 1-2. ]054. p. 162-164 .

Materiale, V Ir, p. 592- 594.
I,G E.g. în sectorul de sud . lnform aţie R O ch eşe anu .
4.7 Un strat din sec. V. ap oi nivele de incendiu. au fost descoperite mai Întîi
la Dinogeţia (Se/v. V. 195-1, p. 162-164: Maiel'iale. VII. 1961, p. 586-587 şi
p. 50:!-594), apoi la Hi stria (AL Sucevean u ş i C . Scorpan, Si1'atigrafia H ist?'iei. 1'0mane tÎ1'zi:Î. în lumina săpătu rilor din 1969 şi 1970 în sectorul cen t" ral, în Pontica,
\ '01. IV. 1971, p. 167-68), Un nivel din sec. V se pare c ă a fost surprins şi la
1,.:;

T ropae um (informaţie H. Oche şe anu),
1"" 1. I3arnea, op. cit., p. 406-50D.

C. SCORPAN

318

2

Fig. 38. 1 = capac; de amforă. 2 = Jibulă dl!! bronz, sec. IV. 3 = toartă ştam pilată
de am (oră, sec. V. 4 = fragment de ulcior cenuşiu cu inscrip ţ ie în limba greacă~
sec. VT.

Acest al doilea moment de grea cumpana 111 viaţa antică a Sacidavei (după cel din sec. III) se datoreşte desigur, avind in vedere proporţiile catastrofei ce nu s-ar putea altfel explica, unui viguros şi
pustiitor atac venit de din colo ele Dunăre.
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Epoca de reînflorire generală, reflectată de nivelul III de la Sacidava trebuie expli ca tă prin măsurile de refacere, îndreptate în spe ţă
asu pra limesului, acţi une începută în vremea împăratului Anastasius
(49 1- 518) " '.
Re construcţi a pornită sub Anastasius este at estată în mai multe
centre ale Dobrogei: Histria 50, D inogeţia 5L, Capidava 52, Tomis 5:1.
Această o peră va fi continuată în vremea lui Iustinian Sto.
In stad iul actual, co n siderăm că dezvoltarea reflectată de nivelul lII, ca ş i r efacerile incintei, au început la Sacidava în timpul lui
Anaslasius, continuînd sub Iustinian (poate multe lucrări de mai mare
amploare la incintă, e.g. tu rnul A de pe latu ra de sud) .
Epoca se termină brusc, violent, printr-un puternic general incendill.
Distrugeri violente au suferit, la mijlocul veacului VI, şi alte centre ale Dobrogei , cauzate de incursiunile kutrigurilor, aliaţi cu bulgari
şi sla vi 50. La D i nogeţia, un strat masiv de arsură, atestă marea lovitură
pri mi tă de cetate la sfîrş itul domniei lui Iustin ian ;U. In sectorul cent ral
al Histriei, cel de al IV-lea (VII), nivel, datat în tr e 527- 544 , epo că
de mare dezvoltare (analog cu N III la Sacidava) a sfîrşit violent pril')h'-un puternic incend iu 37.
Nivelul al II-lea de la Sacidava se poate data cu aju to rul descoperirilor monetare, care aco peră perioada de la Iuslin II - Sofia
(573-75) pînă la Mauriciu Tiberiu (599/ 600). Astfel, că sfi nitul violent al lut N II t rebu'i e raportat la evenimentele din jurul anilor 602603. Evenimentele din anii 586-8 7 nu au zguduit Sacidava.
N I, ultima perioadă generală la S acidava, trebuie plasată nu
post 587 ci post 603, pînă pe la 614 .
Inainte de a închei a, subliniem din nou faptul descoperirii la Sacidava a d ouă bune n'ivele (N I 1 şi N I 2) şi a unor cons tru cţii relativ
circulare de piatră aparţinînd secolului al VII-lea e.n., ceea ce dovedeşte că v ia ţ a a continuat în cetate, însă izolat şi sporadic, numai în
anumite zone, mai cu seamă pe lîngă zidurile de i n c in tă. De remarcat
că absolut toate m ateTialele arheologice descopeTite pe aceste u ltime
nivele ale Sacidavei din sec. VII (în primul rînd ceramiea) sînt identice
cu cele descoperite pe cele trei nivele ale secolului VI e.n., ceea ce·
4() Idem., p. 409- 411,
50 V. Pâl'van, Histria, IV, p. 70 1. Em. Popescu, O inscripţi e de la Anastasills 1
descop e rită la Histria, în Studii Cla sice, VIII, 1966, p. 197.
51 SCJV, II, 1, 1951. p. 33. SCJV, V, 1-2, 1954, p . 168. Materi ale, Vl, 1959,
p . 646. 1. Barnea, Contribulions to Dobnldja h"istory undeI" Anastasill s /, in Dacia,.
NS, IV, 1960, p. 365-367.
52 Gr. FIOl'eseu, op. cit., p. 722.
i.1 1. Bal'n ea , op. cit., p. 367-373.
5'. D in. "istoria Dob"ogei, IT, p. 012 1-429.
5J Ide m , p. 429-43l.
5(i se/v, V, 1-2, 1954, p. 162-164; Materiale, VII, 196 1, p . 592-5&4.; ef. ŞÎ"
Din istoria Dobrogei, v oI. JI, p. 429- 430, fig. 27.
[,/ AI. Sueeveanu şi C. Seorp an , op. cit., p. 164- 67.
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dovedeşte

continuitatea vieţii, în conţinut şi in forme romane tîrzii
(romana-bizantine). Nici un indiciu şi nici o u rmă n u au fost descoperite la SacidaV'a, care să poată fi puse pe seama unei populaţii
străine, de migratori. (vezi şi fig. 24-32).

Materiale arheolog-ice
Dintre numeroasele materiale arheologice descoperi te, ne oprim
foarte sumar, numai asupra unora, cu un caracter special.
- Amforă din sec. V, tip inedit (vezi în text, la S II, p . 288) fig. 36/4.
- Amforă din sec. VI, fig . 36, 3.
- Amforă din sec. VI, fig. 34.
- Ulcior-amforoidal, din pastă cenuşie, gît ciUndric scurt şi larg,
·două toarte în torsadă , corp bombat lş i lund plat cu ""mbo". P e umar
este ornam entat cu o incizie vă luri tă (fig. 37 2). Formă 'in edită a ceramic'ii cen uşii. Descoperit pe nivelul sec. V in S VII L.
- Toartă de amforă, stampilată(LTP .\T O .\ErKOY ). Aparţ i ne unei
amfore de tip romano-bizantin, d escoperi tă pe nivelul sec. V în S. nI.
(fig. 38/ 3).
- Opaiţ descoperit in S I pe nivelul sec. IV. Un tip inedit (!\),
încă necunoscut (vezi în text, p. 278).
Opaiţ acoperit cu smalţ verde oliv, lucrată la roată, sec. IV.
- Un capac de amtoră, orn amentat cu tiparul. (fig. 38/ 1).
- Fragment cerami c cenuşiu, descoperit pe nivel ul III - sec. VI.
.Pe u măr, vasul avea o i nsc rip ţie incizată, în 'l imba greacă, din care se
mai păstrează doar o parte . (fig. 38/4).
- Fragment de cărămidă , cu stampila in negativ (1 CIL) fig. 35. Ace as tă descoperire, de o. d eosebită însemnătate, ar putea atesta
un detaşament din Cohors 1 CiUCUl11-, la Sacidava, in sec. II e.n ., ceea
ce ar schimba unele opinii referitoare la prezenţa şi mişcările acestei
unităţi milit are în Scythia Minor.

Addenda.
In campania din 1972, să pă turile n e-au oferit confirmarea ipo teşi observaţi il or notate in raportul de mai sus .
Am ajuns la dezvelirea incintei de sud pe o lungime de peste 40 m
ş i a unui turn (A), fig. 30). Secţiunile stratigrafice intramuros şi extramuros au confirmat datare-a îl1 sec. IV a construirii turnului A şi a
incintei Y, care au fun cţionat pînă i n sec. V I (cu refaceri), cînd , pe o
lungime de 20 m, s-a adosat incinta h, în interiorul cetăţii.
A fost d escoperită o con stru cţie cu zid uri de m ortar şi pia tră rectangulară, cu o orientare u rbani s ti că cu totul deosebită (fig. 30), a c ărui
colţ d e sud a fost tă ia t în momEntul construi rii ind nte i Y (d eci datare
. a nterioa ră sec. IV '1\,

_zelor
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în ceea ce pri veşte sec. VII , fapte excepţionale au apărut în secd. (fig. 24-26). Aici, peste incinta h, demantelată (deci cetatea
nu ma'j era apărată de ziduri), a u fost descoperite ziduri de piatră
legate cu pămîn t, fără fundaţie, de la o. locuinţă cu două nivele (desigur,
ulterioare lui N 1 propriu-zis). Un alt nivel de locuire, ulterior locuinţei cu ziduri, este marcaţ de un pavaj de cără miz i înconjurat de un zid
rudimentar şi neregulat, fără fundaţie, totul trecînd exact peste inCintă.

ţiunea

DIE ARCl\i1:0LOGIS CHEN AUSGRABUNGEN VON
SCIDAVA.

Zusammen!assung
Im sUd-westlichen Teil der Dobrudscha (Gegend Adamclisi), zwischen Rasova
lll1d Dunăreni, auf einem hohen Berg. der l\'Iusait bena.nnt ist, aur dem rechten Ufer
der Donau, wo man fruher die Oberreste einiger Mauer sah und wo der Zufall
einige Inschr iften ans Licht braehte, \Vurde Sacidava identifizieet.
Der Name von Sacida va lst uns aus den aItertUmliellen literarisehen Quellen
bekannt. In Noti.tia Dignitatum wird Sacidava als Ortschaft angezeigt wo Cuneus
equitum scutariorum - der sUdlichste Kawallerietruppenverband aus der Provinz
Scyt hia hielt, der zwischen Cuneus equitum stablesianorum von Sucidava situiert
'\Var - im SUden (das sei der n6rdlichste Truppenverband vom Limes aus Moesia
!::>ecunda) und Cuneus equHum Solens-i um von Capida va - im Norden.
fiei Procopius erscheint die Ortschaft als Skedeba.
Im Jahre 196-1 wurde in Rasova (12 Krn. sUdlich von Axiopolis - Cernavoda)
em Kalkmeilenstein mit ei ner vollstandigen Inschrift entdeekt. Der Meilenstein
\Vurde zur Zeit des Kaisers Decius geriehtet (249-251) und, was wesentlich ist, el'
zeigt clie Entfernung von 4000 Schritte von Sacidava (d. h. genau 7 Km die Rasova
v on Musait trennen). Diese Entdeck ung klărt endgUltig das Problem der Sacidava.
Die Ausgrabungen von Saeidava bieten uns Daten und genUgende Beweise
fU I' die Erlauterung einiger stratigraphi sehen historischen Aspekte des Donaulimes
und sogar der ganzen romisehen Dobrudscha.
Die alteriUmliche Siedlung von Sacidava ,vurde nicht von Siedlungen und
Nekropolen cler nachfolgenden Epochen oder von Landwirtschaft oder von modernen
Bauten gestDrt, das bis jetzt cler einzige Fall auf dem Limes der Dobrudscha ist.
Die von den Forschungen von Saeidava hervorgehobenen HaupLproblemc, die
neu und bedeutsam .fUr dcn Lhnes aber auch fUr die gaoze Scythia siod, sind die
Probleme bezliglich auf das Ende des 4. Jahrhunderts, der entscheidende Beweis
des 5. Jahrhunderts und der Kontinuitat ins 7. Jahrhundert. Wir we rden insbesondere diese Probleme behandeln.
Zuerst stellen wil" im Allgemeinen und sehr kurz die straligraphisehe Situation in Sacidava dar. Auf einer Tie[c von 3.50-4 m. gibt es zehn Niveaus des
altertUmlichen Lebens, vom 2. Jahrhunclert bis zut" ersten Hălfte des 7. Jahrhunderts. u. 7..
Die slratigraphiseh-chronologische Aufeinanderfolge ist, im grossen Ganzcn,
in allen ausgefUhrten Sektionen ăhnlieh; es gibt aber aueh manche Unterschiede,
manchmal genligend hervorgehoben.
In der erslen Sektion gibt et die folgende stratigraphische Situation :
Das ăltesie Ni\'eau Ubf'J" dem unfruchtharen Doden, ist vom 7. Niveau dargestellt das am Ende des 3. Jahrhundert.s und zu Beginn des 4. Jahrhunderts datiert
werden kann . I n den Karos l G-18 wurde das 7. Niveau (N) gebrochen und es
\Vurde. im unfruchtbaren Boden. eine lei cht vertiefte vVohn ung gegraben. Diese
Wohnung war aut Dauer \'011 :nvei sukzessiven Niveaus (N VI und N Vf tatig und
21 -
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kann am Ende des 4. Jh. und zu Beginn des 5. Jh. datiert \Verden. Es folgt N IV,
im 5. Jh. datiel"t, - eventuell di e zweite Hălfte. Endlich, auf der ganzen Lănge
de r Se ktiol1 wurden die d re i Niveaus des 6. Jh. entdeckt: N III, N II und N I.
Als Schlussfo lgerung, in der j etzti ge n Lage der Ausgrabungen, i5t die 5tratigraph isch e S ituation in d er ertsen S ektion foi gen de : N VII 8US den Karos 10-11
stell t das alteste Niveau dar und das gleich mit deI1 gelben Schicht aus dem Karo
15 ist, das am E nde des 3. J h. und am Anfang des 4. J h . daliert \Verden ka nn.
Nachher folgen N VI und N V aus den K r 16-18 (Htitte-Wohnungen), die am
Ende des 4. J h. und am Anfang des 5. Jh.u. Z. datiert werden konnen , dann. N IV
aus den Kr 16-18 aus dem J . Jh. , eventuell die z\Veite Hălfte, danach folgen die
Ni veaus aus dem G. Jh. : N III, N II und N 1, die ununterbrochen. auf der ganzen
Lănge de ,- Se k tion sind.
In den er sten drei Niveaus (I-III). einschliesslich N 1, und N 12, \V urdel eine
grosse Quantitat Keramik (f r agmentari sch) entdeckt, sie hat einen einheitlichen
Cl1a ra k ter und gehort nur der spat-romischen Epoche : die typischen ' Amphoren mit
relati v zy li nd erfOrmi gem oder tri chterformigem }-la ls, mit hervorragcndem Kărp er
(Uauch) und mit tie [en, gespitzten , parallelen, wellenrărmigen und waagerechten
Hieren (die w ellenfărmigen Riefen sind uberwiegend), Amphoren aus ge lb-sandJarbener Paste, pari ger Paste mit kurzem I-Ial s und hervorragendem Korper, mjt
entfernten, hevorgehobenen StreHen (Rippen), manchmal mit In sch riften mit roter
Farbe; ,. KUchen "-K eramik, beige-weisslich mit starken Brandspuren, rein gelbliche
Keramik. graue Keramik, spăte, rote K eramik, Amphoren mit ve rlăngertem Kărper
mit Kan nc-lu r en, die an der Oberflăcbe mit eine" dicken weissen Farbe bedeckt
sind. Was eigentli ch diese Erdschichten chal'a k terisiert ist die grosse Proportion
ma %) der Amphoren mit wellenformigen und parallelen Riefen, der Amphoren
mit Rippen und del- Amphoren mit dicke r. weisser Farbe. AH diese sichern die
Datie"ung de r e rsten drei Niveaus im G. J h.u.2., Besti mmung die auch von der
Entdec ku ng auf dem 3. Niveau (in der abgebrannten Wohnung) der Justinian MUnze sowie auch von den Munzenentdeckungen aus S Il behauptet wird.
N IV enthalt dieselben Keramikkategorien wie N III, abel' die wellenformige,
parallele Riefenkeramik iehIt. Es Uberwiegen ilie Amphoretten mit weisser Farbe
und die sandfarbenen Amphoren mit Rippen. In N und N VI (HUtle-Wohnungen)·
sind die llruchstî.lcke mit waagerechten Riefen und mit Rippen sehr selten. EsIjbel'wiegt abel' die reine oder vom Rauch geschwarzte beige-gelbli che Keram.ik, die
graue Kerantik, die ziegelrote und die rote Keramik (insbesondere Gefasse mit
gestempelter Verziehrung). Es \Vurden wenige weissliche B r uchstUcke mit breiten~
bra unen Spuren entdeckt. Die Unterschiede sind, zwischen de r Keramik deL~ Niyeaus
des 6. Jh. und der aus der Hutte-Wohnung, vollkommend fassbar.
In den Kr 10-14, unte]' N III' (die grosse abgeb,-annte Wohnung), gibt es ein
elnziges Niveau (N IV-VII). Seine Keram.ikslru ktur ist verschieden von N III, aber
l1uch von N V-VI au~ der Hutte-Wohnung. Die mit Riefen - und Rippenkcramik
:sowie auch die Amphoretten mit weisser :F'arbe sind \'ollkommend verschwunden.
Es Uberwiegt die Kerami k aus bCige-gelblicher manchmal rosenroter Paste, rue graue
Kel'amik und die KUchen keramik. Rate romische, K e ramik von guter Qualităt (aber
nicht Importkeram ik) kam - abel' in geringer Quantitat zum Vorschein. Einige
f ru he Ampho renfragmente ("unterwassergeschossformig") erganzen das Bild und
datie l'en das N I V (Vll) aus diesem Sektor, am Ende des 3. J h. und (vielleicht
wallrscheinlicher) am Anfang des 4. JIl.u.Z.
Fur die KHirun g des str atig raphisch-clll"onologischen Bildes aus S I, halfen
uns auch manche Munzen. Auf N III, Kr 12, die grosse, abgebrannte Wohnung,
wurde ei ne Munze aus der Zeit J ustinians (5-l0/-U) entdeckt, \Vas die Datiel'ung des
N III im 6. Jh.u.Z. bestătigt. Au! N VI aus cler Hil Ue- Wohnung (Kr 16- ] 8) w:urden
drei Munzen enldeckt, di e zwischen 330-337. 335- 341 und 365-375 u.Z. erlassen
\Vurden, \Vas die Datierung dieses Njveaus (V I) gegen das Ende des 4. Jh.u.Z.
erlauben. Auf jedem Fali, wul'de die Hutte-Wohn.ung in einer spătel'en Phase des
Ni vea us mit Abstcllen von gel ben Ton I(die Turschwelle) aus K r 15 gebaut - entsprechen d mit N VII aus KI' 10-11. A /so N V alts de/" Hutte-Wohnung wird am
An]ang des 5. Jh.u. Z. claIJert, unei N IV (1(1" 16- 18) gehort der zweiten Hiiljte des 5.
Jh.u.Z., weil Ober diesem Niveaus N nI ist, vom Anfang und Mitte des 6. Jh.u.Z.
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Die stratigr aph ische und chronologische Ordnung aus der zweiten Sekt ion von
Sacidava wurde, im jetztigen ZustancL folgende se in:
Ober dem unfr uchtbaren Boden, das erste Niveau - N X, aus dem 2, J h. u.2.
moglich die zweite Hiilfte.
Das IX Niveau, aus dcm 3. Jh. , sieht \Vie ein Lehmboden aus, der bis zur
Festungsmauer gelangt.
Das VIU Ni\'eau gehortJ dem Ende des 3. Jh. und moglich auch dem A n [ang:
des 4. Jh.
N VII \Vird im 4. Jh. datiert, seine erste I-liilfte, unei N V in der zwei ten
Hălfte dicses Jahrhund erts und ist yon ein er starken BJ'<llldschicht kennzeichnet.
N V und IV ge h6ren dem 5. Jh.u. Z., es sind Ni veaus mit Ilicht zu dicke n
Erdschi chten, dic aur Lehmboden und Stein - ode I' Ziegelsteinpflastel" kennzeichnet
sind, sowie auch dUl-eh Mortelschichten, \Vas Wiederherstellungsmomente und allgemei ner Umbau in der Festung vorausselzen.
N ITI und II geh6ren dem 6. J h. N 1 - elem 6. - 7. Jh.
Beweise grosser Feuer sbrunste verzeichnet mc:m aur N III (wahrscheinlich die
Mitte des 6. Jh.) und aui N VI (Ende des 4. Jh.) gc wa ltiger in der Z one der
Festungsmauer.
In manchen Zonen, starke Feuersbr Unste sind auf N IV und insbesondere V
kennzeichnet (vielleicht in der ersten H âlfte des 5. Jh. u..Z.).
Die Ollampchen und die MUnzen bestătigen die festgesetzte Chronolgie. Zum
Beispiel, in S II, a uf N X, ein Ollamp chen vom Typus " Firmalampen", mit dem
L VPATI-Stempel, Werkstatt die im Norden Italiens tătig w a l' im 2. Jh.u .Z. N IX
enthălt e i ne MUnze aus den Jahren 211-217. N VIII bat uns eine MUnze von
C laudius II det' Gote (268-270) an und ei ne \'on Dicletian (196-288). N VII - eine
Munze von Constantin der Grosse und von Constantius II; N III - eine Munze
v on Justinian (540-541) und N II - ei ne Munzc von J usti n II - Sofia (573/74
und 574(75).
In der d1"itten Sektion ist die stratigraphische Ordnung folgcnde: N IX
(li be r dem un[ruchtbaren noden) geh6rt dem 2. J h.u.Z.; N VIII , dem 2.-3. J h . j
N. VII, dem Ende des 3. Jh. ; N V I dem. 4. J h., c1ie erste IHilfte; N V - der zweiten
Hălfte des, 4. Jh. ; N IV ein Ni'."eau aus gelbem Ton, mit starke m und ununterbrochenem Brand, wird in de" ers ten Hiil/te des 5. Jh. datiert.
Von N IV nach oben his zu N III (das erste Ni\"eau des 6. Jh.) verzeichnen wiI"
noch zu;ei Niveaus mit einleuchtenden
Brandspuren auf gelblich-grauem Lehmboden. Diese zwei Niveau s sind mit N IV A und N IV B notiert und sincl\ in der

zweiten Half te des 5. Jh. datiert,
Eine H.eihe E rgăn zungsbeweise beslăUgen die Datierung der Niveaus. AuE
dieser Weise, auf N IX wurde ein, Ollamp chen des Typus "Firmalampen" entdeckt,
das den Stempel F/LVCIVS hat und \Vurde im 2. Jh. u.Z. datiert. Die ch ronologische
E inordnung des fUnften Niveaus im 4. Jh . wird auch von einer Bronzefibe l vom
Typus "mit ZwiebelkopV' gestiltzt, im 4. Jh. datiert. Besonders verdienstlich ist
d ie Tatsache, dass in der dIitten Sektion die Niveaus des 5. J h. verzeichnet \vurden ,
i m Vergleich ZI1 der logischen Aufeinanderfolge der Erdschi chten ode I' der angezei gten
Verănder ungen in der Keramikkompositio n und durch Munzenentdeckungen. Jm
B r and des IV Niveaus wurde eine Munze aus den Jahren 423-425 enldeckt, ei n
en tsch eideneI" Beweis fUr die Zu gehărigkeit der N IV, IV A und IV B zum 5. Jll.
Uber den Niveaus des 5. Jh. gibt es un veriinderlich N III, II und It gewăhnliclle
Niveaus des 6. 7. J h.
In der Sektion S 7 L gelangten \Vir, auf einer kleinen OherWiche, bis zum
fUnften Ni veau. Die Niveaus si nd auf Lehmboden, Bauten und Pflaster, FeuersbrUnstschichten kennze ichnet. Das fUnfte Niveau bat uns, ausser Ollămpchen und
Keramik, 15 MUnzen an: zwei MUnzen aus den Jahren 34 ] - 346, vier zwischen
348- 361, acht aus Valens-Zei "b - 364- 375, und die letzte ilberschreiiet da s Jahr 3'18,
und wird ZUI" Zeit Gratianus (375- 383) datiert. Die hieI" erwăhn ien MUnzen kontur ieren ei ne irgendwie Uberras.chende Schlussfolgerun g. Das 5. Nh"eau gehărt der
zweiten Ha lfte des 4. Jh., eine heftige, durch eine vernichtende Feursbrullst beendete
Epoche, aber im Gegensatz zu dem was wir glau bten, fand d er Variall nicht am
E nde Va le ns He rr schaft stait (die gotisch e n Ei nfălle die mit cler
KaiastJ'ophe von Adrianopolis - 378 - ihren Hăhepun kt erreichten), sond e r n spiiter, gegen
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das E nd e d es Ja hrhund erts. unte r T heod osius 1, tcahrscheinlich zwischen 383- 392,
als B ewegunge n und G ewaltsa mke iten in d er Dobrudscha auch dureh manche
munzlich en Thesauri er en dargestellt sind.
\Vas das prablemat ische mnfte Jahrhundert betrifft, werden \Vir eine kurze
Inkursion in cler Gesch ichte der Dobrudscha m a chen.
Der Vergleich zwischen den N iveaus d es 5. Jh. von Sacidava mit den Niveaus
desselben Jahrhunderts van I-listria - der zentrale Sektor, glauben wir berecht igt
zu sem. In Histria, N VI geh tirt der ersten HăHt€1 des 5. Jh., mib Munzen zwischen
383/95- 420/50 datiert, w as die Bestimmung der heftige n Zertdrung des N VI in der
Mittc des .1ahrhunderts versichert. N . V, zwischen den Jahren 450 und 527, kann
nu l' der zweiten Hălfte d e s 5. Jh. gehol'en .
Die r ie sige M unzenquantităt aus dem 5. Jh., dle in Iz".'oarele entdeckt wurde,
(gewesene pjrjoaia - wahrscheinlich die altertlimliche Sucidava), mit Munzen die
ununterbrochen bis zur Zeit An a stasius fortfahren, beweist ei ne kraftige Enhvicklung
auch im ganzen 5. Jh., wenigstens in einigen Festungen vom Limes
Auch die Ausgrabungen Y011 Dolojman besUitigen die Bemerkungen van
Sacidava. In ersler Reihe ist das G. Jh. durch drei allgf>meine Niveaus dargestellt.
Bemerkenswert ist, dass unter der Basilika aus dem G. :Jh. (die noch van P. Nicorescu entdeckt wurde) eine andcre, vorausgehende Dasilika entdeckt wurde. die man
mit Sicherheit im 5. Jh . datieren kann.
\Vir mGssen abel' beme r ken. dass in Dinogetia. schon 1953, ein Ni\'eau. das
dem 5. Jh. gehi::irte, entdeckt \Vurde.
Damit. wir den Zweifel beseitigen. fUgen wir die Entdeckung in dcn Ausgrahungen, die 1971 in Constanţa gema('ht wurden. van zwei Niyeaus hinzu. die dureh
die K eramik und dureh die măehtige MGnzenzahl dem 5. Jh. geh6ren. Auf dem
Unterniveau. (II). viele Mtll1zen sind \"on 402, 408, 423. 450, die das 2 Niveau (von
oben nach unten) mindeDstens zu J3eginn des 5. Jh. datieren. Alse konntc dus erste
Niveau nul' mitten i m 5. Jh. dauern .
Zwei felsohne, mUssen die Feststellunge11 \"011 Sacidaya, Izvoarele, Dinogeţia,
DoIoJman. Histria und Tomis nicht obligatoriseh fUr den ganzen Umes und um
~o wenig fUr die ganze Dobrodscha \"erallgemeinert und absolutisiert werden. In
munchen Orten ist die Ver zcichnung. in der Zukunft, einer Lebensunterbrechung,
emes mehI' ader weniger langen Hiatus măglich, nach den katastrophalen EinfălIen
der IIunen.
Wir w e rden jetzt manche chronologische und stratigraphische Interpretationen
versuchen, von der Stratigraphie ausgehend .
Die ăltesien Lebensniveaus \'on Sacida\'a sind die aus dem 2. Jh. u.Z. Das
Leben seizte sich fort, Jahrhundert nach Jahrhundert, bis zum Ende des G. Jh. u.Z.
abel' auch bis zuI" ersten Halfte des 7. Jh . u.Z. mit wiederholten Zerstărungen und
Umbauten, manche allgemeine fux die gan ze Festung, andere Dur fUr eine gewisse
Zone gultig.
Bei der Festungsmauer \'on der westlichen Seite stellten wir eine Aufbauphase
aus dem 2. Jh. u .Z. fest. Demselben Jahrhundert mussen '\vir auch das grosse
Gebaude yon S III beilegen. Die Erhebung des romischen Castrum von Sacidava,
im 2. Jh. u .Z., scheint uns in vollstHndiger Dbereinstimmung mit der Situation der
Dobrudscha aus der Peri ode. Das zweite .Jahrhundert ist einstimmig als der Moment
cler militarischen Organisierung des Dobrudscba Li.mes b etrachtet, durch die
\Viederherstellung und die Grundung der Castren auf dem rechten Ufer der Niederen Donau. Das grosse Gebăude aus dem 2. Jh. (S. III) \'on Sacida\'a, stellt den
ersten archăologischen, konkretcn Deweis, bezuglich auf die Grundung des befesl igten Limes auf der Niederen Donau im 2. Jh. u.Z. dar. \-Vir fUgen hier die
Entdeckung eines gestempelten Ziegelsteines hinzu der Cohors 1 Cîlicnm bezeugt!
Was interessant ist, ist clie Tatsache dass 'w ir im 2, .J h. keine Feuersbrunsti in
Sacidava und i n Dinogetia feststellen. In Histria aber wurde der Einfall der
Kostobochen schI' gespuI't.
Eine grosse Feuersbrunst und eine ausserordentliche Zersteirung wird auf
N VIII aus S III. also im 3. Jb. u.Z .. kennzeichnet. Im sUdliehe:l Teil der Festung
hat dieses Er(" 1'is kcine SPUI' gelassen. was eigentlich zeigt dass die Zerstorung
aus dem 3. Jh. nicht die ganze Fesiung anwies sondern nul' manche Zonen, vi~lleieht
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nur neben der Festungsmauer. NUl' als Hypothese konnen wir dieses Ereignis als
die getischen Einfălle von der Mitte des 3. Jh. betrachten.
Im 4. Jh. fand eine wahrscheinliche \Viederherstellung der Fest.ungsmauen van
der westlirhen Seite statt und eine Ausdehnung der Festung in unbewohnten Zonen
(S 1) sowie auch der Aufbau ei ner neuen Festungsmauer auf der siidtichen. Seite.
Die literarischen und epigraphischen Quellen beweisen das Stationieren \"on
militarischen Verbănde in Sacidava. im 4. Jh. Zum Dei spiel, Cuneus equitum Scutariorum (NoL Dig. P. 01'., XXXIX, XL). Ein Grabstein der hier entdeckt wurde,
wurde fiir das Grab des Exm'ch Proclinus, im 4. Jh. von einem numerus equiium
erricllieL Ein anderer Grabsteio geh6l"te Valerius Onesima, gewesener cent"urio in
der zw eiten Legion Herculea.
Bemerkenswert ist, dass mao in Sacidava auch Feuersbrunstspuren gegen das
Ende des 4. Jh. feststellt.
So wie wir sahen, erweist sich das 5. .1h. in Sacidava als eine, Epoche wiederholter Aufbauten, die in den Aspekten und Charakteristiken der 4. und 5.
Niveaus.
Wir betonen, dass nirgends in der Dobrodscha das 5. Jahrhundert so klar und
50 Uberzeugend wie hiel' erscheint..
Die Niveaus des 5. Jahrhunderts haben, in manchen Zonen, starke Drand und Ascheschichten die fUr Sacida\"a (im 5. Jh) einen schweren Moment kennzeichnen. Es ist die Zeit, als Dobrudscha die HunneneinHille, aber auch die Einfălle
der germanischen SUimme erlebt.
Die Probleme des Endes des 6. Jh. und des Anfangs des 7. Jh. sind sehr
bedeutend, aber kompliziert. Bezuglich auf diese Probleme von grosser Aktualităt,
Sacidava bracbte einen besonderen Beitrag.
Wir verzeIChneten in allen Sektionen drei allgemeine Niveaus die den 6.-7.
Jh. geh5ren, eine chronologische Einordnung die auch von der Struktur der Erdschichten, von der Komposition und Charakter der Keramik. von den Ollămpchen
und von deTh Munzen verslctIert wird. Die Niveaus 1, II 'tind III sind ununterbrochene Niveaus, auf der ganzen Lănge der Sektionen (Abb. 6-10), die spezifischer
Weise das Bild der Festung Im G. Jh. veranschaulichen. Die Chronologie ist aueb
von MUnzen versîchert. Aui N III - die Justinian Miinze (die J ahren 540 / 41) auf
N II die Munze von Justin II - Sofia (573 / 75) bis Mauricius Tiberius (5991600 !!).
Eines der Bewelse der Existenz eines nachfolgenclen stadtischen Niveaus d.b. auf,
N 1, sind die Steinmauern mit Lehm verbunden, die genau auf Ni 1 ger ichtet wurden (in der Sektion 1 und V) und die mancher \iVohnungen gehorten, die hin tel'
cler noch tătigen Festungsmauer ausgesLellt waren.
Der Beginn des 6. Jh. wird durch konstr ukti\"es Streben charakterisiert. Die
Epoche des allgemeinen WiederaufblUhens begann in Anastasius Zeit.
Der Wiederau [bau unter Anastasius ist in mehreren' Zentren der Dobrudscha
bezeugt: Histria, Dinogetia, Capidava, Tomis. Diesel' Wiederaulbau wird in der
Z eit J-ustinians weitergeJ'uhrt.
Das aufblUhende Leben zu Beginni des 6. Jh . wird mit GewaIUătigkeit, durch
eine grosse Feu€!rsbrunst unterbrochen, die mit der Zerstbrung der Bauten endete,
die nicht mehr wiederaufgebaut wurden. Dieser schwerc Moment im Leben der
Sacidava (nach dem aus dem 3. Jh.) ist selbstverstăndlich die Folge der Einfă lle,
der Bulgaren und der Slawen.
In Dinogeţia beweist eine grosse Brandschicht die Katastrophe vom Ende
Justinians HerrschaJt. rm zen tralen Sektor aus Histria, das IV Niveau, zwischen
527-544 datiert, Epoche gl'osser Entwicklung analog mit N IU aus Sacidava, hatte
ein violentes Ende durch eine grosse Feuersbrunst.
Das zwelte Niveau aus Sacidava, das die Lebensperiode nach der ZerstOrung
von dem Ende Justinians Herrschaft darsteJlt (Wiederaufbau den man auch bei
der Festungsmauer, am sud lichen Tei! bemerkt), gehart der zweiten Hălfte des
6. Jh. und, wenn man die letzte Munze, aus chl'onologischem Standpunkt - die
von Mauricius Tiberius (509/ 600 - in. Betracht nehmen kann, dann muss sich das
violente Ende des II Niveaus auf die Storungen um die Jahre G02-603 beziehen
und nicht auf die Vorfălle aus elen Jahren 586-587" Also, N 1 - die letzte allgemeine Lebensperioele -,'on Sacidava - konnen wir nicht mehr nach 587 stellen sondern nach 602- 603 bis ungefiihl' 614.
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manchen Sektionen er schien eine spezielle stratigrap hische Situation, die in
romisch-byzantinischen Lebensniveaus konkretisiert ist (N 1). ]n S 1 nedrei Nh:eaus stadtischer 13ewohnung der 6.-7. Jh., erscheinen noch zwei
(N L und N I l), gute Niveaus aus gel bem Ton, mit Brand. Asche-und
Kohlenscbichten. Diese Bewohnungsniveaus stellen d ie letzten Lebensmomente der
Festung von Sacidava dar. Sie mussen im 7. Jh. u.Z. datiert werden.
In S V. N 1 ist "Von zwei Niveaus fortgesetzt von denen nur der erste abgebrannt \Vurde. Das erste sporadisc:he Ni\"eau isl auch durch eine Maue ,' ohne Unterbau kennzeichnet. die aur dem Niyeau liegt. eine Mauer die mit der Bildung des
2weiten Ni veaus nivelliert wUl'de. Dieses zweite Niveau ist durch die Spuren eines
7iege lpfl aster kennzeichnet. Besonders inleressant. ist die Tatsache, dass das zweite
und Jetzle spor adische Niveau (also das dritte aus dem 7. Jh.) Liber die Festungsmauer hinausgeht.
Jn S IV verzeichnelen \ViI' nul' ein einziges NiveaLll aus dem 7. Jh. abel' ohne
Feuersbrunslspuren.
]n der Sektion d, das zweite sporadische Ni\'eau aus dem 7. Jh.) geht 1lber
die sildi'iche Festun(Jsmauer, un d wird ,"on ei ner Wohnung mit Ziegelpflaster dargeslellt, von einer un re gelmăssigen Mauer (aus Slein tind Erde und ohne Unterbau) umgekreist.
JlezUglich auf das violente Ende des el'ste n Niveaus haben wir' keine Măglich
keite n es zu fixieren, 614 odeI' 64 1 (abel' nUl" nach dem Jahre 600). Schr sub jektiv.
meincn wil' die e l'slen Herrschaftsjahren Heraclius. Wir sind auch von. der kleinen
Ausdehnung des N 1 determinie rt.
Auf jedem FalI, wenn \ViI' clie numismatischen Argumente nieht beachtet
hătten, wenn wir eine sehr logi sche Sukzession in der Zeit der Lebensniveaus foJgten 50 kann N II nUl' der zweiten Hă1Ue des 6. Jh. gehoren, tind N 1, wenn es am
Anfang des Jahrhu ndel1sencles begonnen hătte, wi.ircle es selbstverstăndl ich auch
ins 7. Jh. Ubergehen.
Eben deshalb, in Verbindung mit den spăten sporadischen NÎ\'eaus N h und
N Ii> mussen wiI" sie im 7. Jh. datiercn, \Vie immer nach 614-615! Obwohi wir,
personUch, nicht in der Plicht df's Umstandes 586-87 tind 614 fiiI' alle Z enhen
-cler Dobrudsch a glauben, bleiben noch zwei romisch-byzantinische Beu;ohnungsniveaus llach 614, wenn \ViI' dennoch diese z"Wei Daten auC Sacidaca anwenden.
Es ist bemerkenswert. dass absolut das ganze archaologische Fundgut, das
auf diesen letzten Schichten von Sacidava aus dem 7. J h, u.Z. geborgen wurde
(hauptskichlich Tonware), identisch ist mit dem auf den vorgchenden Schichten
des 6. Jh. gehobenen. was bezeugt, dass die Siedlungstătigkeit sowohl im Gehalt
als auch in den spătromischen Formen andauernd war, keinerlei Hinweis und
keinerlei SPUI' fand man in Sad da va, die man au! fremde, wandernde vol kel'schaften beziehen konnte,
Sacidava, bestimmt sehI' anspruchslos abel' von Verteidigungsmauern umkreist, Uberschreitet das Jahr 614, we nn nicht mit drei Niveaus, dann minclestens
mit zwei. Auch nach cler Zerstorung der Festungsmauern setzt sich in Sacida\"a das
rorn1sch-byzantinische Leben fort. der vollstăndige Ruckzug veranlasst sich nicht
auf einmal, sondern mit der Zeit.
In Tropaeum wird im Absehnitt C festgestellt, dass die letzte Schicht zi vilisierter stădtischer Besiedlung etwa um 586-587 plOtzlich, und nul' noch eine ău s
serst bescheidene halbdorfl iche Lebensweise primitiver Existenz zustande kommt,
die bis eiwa 602-603 anhăIt. Die letzte Munze. die in gesicherten Umstănden im
Jahre 1971 ge(unden wurde, gehărt in das 16.-17. Jahr der Herrschaft des Maurizius
Tiberius. Kein einziger lleweis v erlăngert das Leben von Tropaeum bis 614, wie
M. Sâmpetru in unbegrundeter Wei se behaupte t (SCIV, XX , HI7l, 2. S.).
Die Schlusseiappen von Histria sind bereits mehrere Male erortel"t worden. I n
den lelzien Jahren haben sich jedoch genugend Beweise gehăuft. die' angeben, dass
Histria im Jahre 586 nicht zerslort wurde. Jm Mittelabschnitt von Hi stl'ia enthălt
N III (die zweite abgebrannte Schicht) Munzen von 565 /66 bis 592/93, 50 dass die
Moglichkeit der Zel'storun g von Histria im Jahre 586 uusgeschlossen wird (siehe auch
'Al, Sucevcanu, C. Scorpan, St1"atigrajia, Hi siri ei rom.ane tîrzii, in " Pon1iea", IV, 1971).
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Auch in Dinogetia enthălt die letzte Schicht Mii nzen aus 591 /92, 50 dass die
einzige standha ltend e Meinung, diejenige ist, dass der Einfa lt vo n 586 de n N orde n
Hnd die K uste der Dobrudscha nicht beeintrachtigte.
Andererseits kann man, \Venn N I n in T-l istria gewaltmăssig nach 592/ 93
unterb rech en wurde, nul' an die Geschehen um die Jahre 602 '603 denken ; und die
beiden spăte:'en Schichten des mittJeren Abschnitts ziehen das Schlussdatum UI1bedingt jenseils "an 61-1, wenn nicht gegen 640, wel1n nicht sogar noch weHer.
In Callatis sind Miin?en der J ahre 028/29 und 630/31 gefunden worden. Au s
'Tomis ist eine Munze van 029/30 beka nnt. Erwahncnswert si nd die Bron zemlinzen
\'on Kon stans II. und Kon stantin IV. Pogonatos. die a!1 der K liste geh oben wur-den. Im gegenwartigen Forschungssland und nach der K orrela tion van archăolo
gische und numismatischen Angaben ist anzunehmen, dass sămtliche Vo raussetzungen bestehen, um die Hypothese der Verlăngerung der romisch-byzantinischen
Zivilisation in der Dobrudscha nach 61-1615 anzunehmen, ei ne Vora ussetzu ng die
im mer ko n krelere Zuge annimmt.
Im Verg!eich m it der Anfangsphase. in der spaten Epoche hat Saddava keinen
\'orausbestimmtcn Pl an (im Allgeme inen rechtec ki g). Die Festungsmauern folgen
j etzt eine unregelmăssigc Linie, im Zickzack, sie sind am Rande des Abhangs
aufgestellt 50 dass sie dem Feind keinen Creien 13ewegungsraum lassen. Die spăt
romische Festung besetzte eine Oberflăche von ungefahr 20.000 m l
Die Festungsma uern wu rd en aus grossen Steinblock s gebaut mit MOl'tel aus
Kal k mit zerstossten Zi egel gcmischt. In manchen Stellen. Teile aus der ze rstorten
Festungs m auer, wurden nitht mehr aufgebaut. die Ko nt.inuităi der K ur tine wurde
durch clie E"rhebung einer Iletten Festll/l.gsmaue7·, d ie an eler 'Vorausgehenclen Mauelwiede l'hergestellt.
Dieses System finden wir in der sud li chen Seite, beim Turm A, WO, nach
d er Zerstt:irung des Turms und del' Festungsmauer (was in der Mi tle des 6. Jh.,
Ende der Herrschaft des Justinian - die Feuersbrunst von N III stattfand) ei ne
-an(lere FestttllgsI1wtler gebaut wurde, lang von 15 ro und breit von 2 m, der im
Jnnel'en a n der alten Grwulmauer angeschlos!ien isi.. (Abb. 22, 23, 30).
Von Platz zu Platz (bei 10- 15 m) wurde die Festungsmauel' du rch deo Bau
ein iger vier eckigen TUrmer mit Seiten von 7-D m. , VOn 1,70-2 m bre it versta rkt.
Am stăr ksten wurden die ostlichen und sud li chen Seiten der Festung befestigt,
die zugănglichsten .
Dus grosse Eingangstol' der Festung befindct. sich ~n der ostlichen Seite. am
Ende des alte~·tUmlichen Wegs, der von Surlen kam und cler durch die umgehende
zi vile Siedl ung ging.
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T H E A RCH EO LOGICA L EXCAVATIONS IN

SACIDAVA

Summa1'Y

In the south-west of Dobrogea (Adamclisi zone), between Ra~)O va and Duv illages, on a high hill on the right bank of the Danube, there is the poin t
named Musait. Here has been identified Sacidava. (fig. 1-3).
The name of Sacidava is known to us from the andent literar)' source. I n
Notitia Dignitatum, Sacidava ind icated as a locality in which CUl1ell s eqllitum Sculariorum were sta tioned, - the soulhest unity of caval r y from the S{:yth ia prodnce.
situated between CunellS equitum Stablesianorum of Saddaya, to the south (this 1s.
being the northest unity On the lim.es f r om M oesia Inf erior) and Cunells eqll'Îtmn
SolensimJt of Capidava - to the oo1'1h. (Notitia Dignitatum." Pars 01'ielltis, XXXIX ,
XL).
In 1958 has been discovel"ed in l\1[usait a funeral inscription. on the ba~.e of
which the authol' percieved, in a shy manner, Sacidava locality at Musait fo!~ the
tirst time. (N. Costar, Studii Clasice, V, 1963, p. 306).
In 196-:1: has been discO\'ered in Rasova (12 Km. in south ofAxiopolis - Cernavoda to day) a mUia,. pilJar-stone with an inscription. whole preserved. The m.Uiar
piJlar has been advanced during the life of the emperor Dedus (the years 249151) and \Vhat is essential, it indicated the distance of 4000 feet s !rom Sacidaca
(lhat is exactly those 7 Km. that sepa r ate Hasova by the Roman camp of Musait).
This i n vestigation definitively cla r ifies the problem of localizing Sacidava. (A.. Ră
du lescu. Reliista Muzeelor, 1969, 4, p. 349),
năreni
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The excavations in Sacidaya o ffered us many dates and s ufficient proO\"es
for el ucidat ion of some statigraphical - hi sto ri cal aspects of tlle Danube limes
and C\ 'en of Roman Dobrogea in its group.
Tile major questions point out by tlle investigations in Sacidava. new and
signil'i cant for the lintes and but for the wllole Scythia. are those l'eJ't'e r ing ta tlle
end of the TV lh century, tl1e demonstrat ion of the archeological levels of the Vlh,
centur:r anei of the continuity in the VII th century. We shall stop especialy to
t hese problems.
For the begining, we present the stratigraph y o f Sacidava. an a deep of
3 ,50-4 m. there are 10 le\'els of ancient lire. from t he TI nd cent.ury till the half
o f t he vn tii eentury A. D.
The siratigraph ical and chronological ardeI' would be in the ac tual stage the
to ll owing (fig. 5-10).
Over the untouc:heel g rounel . the first level - the xth level - is dated in
tlle 1I I1 d century A.D .. ma.y be the second hale. The IX 1/) levcl is dated in the
IJ 1rd century. Thc VITTt)1 Jevel belongs to t he enel of the nud century and may
be and the begining of the l V11i century. Tile VIIlh le\"e l is dateel in the first
halI" of the lVth centul',)' anei the Vlth level in the second half of the same centur)', being marked b y a strong burning layer. The V th and the IVlh levels belong
to the V th cen tury A.D .. the levels with the s mall layers, not 50 deep, marked
b.v elay flool"s 01' stone 0[' bri ck pa vement and as layers of mortar. that supposet he moments of general reconstructions and changes in the fOl'tress. The III rd
a nd the lInd levels belong to the VI t ii centul'Y. The ISt ]e\'el to the Vr1 q - VII Ih
centuries.
There are registered e\'idences o f great b u rnings at the moment of the IIIrd
level (probably the midelle of the VI th century) and at the moment of tlle VI tIl
level (the end of the IVIII century) stronger in the zone of precinct walls. (fig. 6,
7, 9) . Tn some zones. tlle- stronge r burnîngs are mar ked an the TVth level and
especialy on the v ttJ level (may be in the first half of the Vlh century A.D.
(fig. 7, 9).
The lamps and the coins confirm the es tablish chronology. For instance: in
the second section. on the X1 h leyel, a lamp of the type "firmalampen" with
LVPATI stamp. the officilla [rom northern Italy in the Il nd c.A.D. The IXth level
contained a cain rrom 211-217 years. The VIITl h le\"cl offered us a cain from
Claudius the II nd (The Gothic) - 2G8-270, and one from Diocletian (296-298).
The VIIth 1. - the coins from Constantin the Great and Constantius n . The llJrh
1., a coin rrom Justinianus (540-541) and the IJ!lct J., the coins of the type, Justin
II - Solia (573/H. 57-1/75).
In the TTrr d Section , the IVlh level of yellow elay with a strong and cont inuous burning, is dated in the first half of t he vt h centur y. From the I\Tth
l e\'cl up to the lunI le vel (tlle first level of the Vph century) we noti ce two ~e
vels, with traces of burning over yelow-grey c1ay ings. These two levels are noted
with the IV ih leve l A (N IV A) and the IV lh level n (N IV B) , belong ta t he
second half of the Vi ii century (fig. 9, 10).
In the II]rd Section, the le\"els of the V lh century has been confirmed besides
t he logical succesion of the levels ar the marked c:hanges in the composition of
t he c eramic~ and by coin descoveries. In the buming of the IVtll level we elescovered a cain iram the years 423-425, the sure argument for dating of the IVlh
levels (A and B) in the V th century.
A series of supplimentary arguments carne to confirm the dating of le\·els.
So, on tlle IX th level appearcd a lamp of the type "firmalampen" having the
F j LVCJVS stamp, from the IInd c.A.D. The chl'onological appointment of the Vlh
1., in the IVth c.A.D. is confirmed by a bronze fibula of the t y pe, "\vith the heads
of onion".
In th.e vnth L Section \Ve catch up t he Vl h level which besides lamps and
potter y, offered as a store of 15 coins; 2 coins dating from the years 341-346;
4 coins dati ng iram 348-361, 8 during the time of Valens (364-375) and the last
one surpassed the ye81" 378 emi ted undeI' Gratian be tween 379-383 - it is
intense dulled.
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T he coin s above, oulline a surpr ising conclusion. The V !il level be]ongs ta
the second half of the IV th cen tury. epo(;h breaked off violent by a fire, contrary
ta our expectations and those we believed till now, the event didn't take place to
the end of the reign of Valens (the Gothic inv8sions w hich culminated with the
calamity from Adrianopol - 378) but later, io the end o f the cenlury, under Teo·dosius lhe !S t Pl'obably belween 383-392, when agitations and violences are reflected by same coios h oards. (O. Jliescu, SCN, II, 1958, p. 453, R. Ocheşeanu, Pon.tica, V, p. 537).
Now, \Ve shall try same ch ronologi cal aod historical inlerpretations starting
-irom stratigraphy.
The oldest le vels of living at Sacidava are thosf" in the TI nd century. Besides the precin ct wall in the west part. where it is probably a phase of building
irom the Il lld centur y A.D. to the same century w e must to ascribe the edifice
of greatl sizes, f rom the IIIrd secti o n (fig. 10, 16). That is important it is the fact
that in the IItl d century we find no bUl'n ings in Sacidava nnd Dinogetia.
Agreat burning and el teriblc destruc1ion i5 rccol'ded an the VIIlrd level, from
the 111 rd Section. theretore in the lI1 rd century A.D. (fig. 9, 10). In the, south of the
torlress t his e vent leave no t races, this b r ing brought' to the idea that the disaster
of the I TI
c., didn't caveI' the whole fortress but only some zones.
As an assumption, we put th is event on the Gothical attacks from the midIle
.of the ITFd c. (R. Vulpe , Din. istoria Dobrogei, II, p. 242-249. Al. Suceveanu, Dacia,
XlII, NS, 1969. p. 340, 364) .
In the IV th c. taok place a probable remaking of the precil1cts on the \vest
si de and an extension of the Jortress on the unliving areas (Isi section) and as the
building of a new precinct on the south side. It is remarcable the fact that in Sa·(:ldava 15 asceriained trace5 of burning at the end of the IVthc.
The V tII c. proves to be an epoch of repeated reconstructions in Sacidava. We
underline that nowhere in Dobrogea the V tll c. appeared 50 clearly and so convmcing as here. The Vtll c., levels ha ve in certain zones layers of burnings and
.t:lshes, w hich mark the iroublesome momenis. It is the time when th e territory of
Dobrogea knows the Hunian incursions and ihose of German tribes, too. (1. Barnea, DID, II, p. 406-409).
The 1ast years have the merit to offer us new arguments for the continuity
in the Vth c. in Dobrogea n Ell'cheology, too .
The last years oHel' us new p roofs for the continuUy in the \Vhole Vth c.A.D.
in Dobrogean arch eology. We must remark the fact that at Dinogetia stiU in 1953
.has been registered a Jevel belonging ta the Vlh c. (SCIV, V, 1-2, 1954, p. 162104, fig. 3).
The immens quantity of coins from v th c. A.D. discovered at Izvoarele
(probably Sucidava), that uninterrupted cont inue in series tiU the time of Anas"tasius, proves undoubtedly a vigorous developme nt in the whole V th C., in some
fo r ts on the limes, at Iea st. .(V. Cu li că, Pontica, V, p. 267) . The excavations at
Dolojman confirm the obsen·ations rrom Sacidava (the data from M. Coja). The
-excavations in the cen tral zone of Histria proved that the V th and the VI levels
belong t o the Vth century AD., recording a stro ng Jire in the middle of the centur)'_ (Al. Suceveanu, S . Scorpan. Pontica, IV, 1971 , p. 168).
We add that during the 1971 excavations a~ Tomis, has been discovered
two levels of t he vth c. On the inferior level (N II) agreat number of coins are
endi ng at 392 and 402 . that clating it to the begining of the vth c. and the super ior level (1) can not dated than i n the V th fully cent ury. Of course, the establishments from Sacidava, Izvoarele, Dinogetia, Dolojman, Histria, Tomis mustn't for·ced generalized and absolutized to the w hole limes of Dobrogea.
The pl'oblems of t he end of the Vrt h c. and the beginning of the vn th c.
a r e remarca ble important b ut complicated. Concerning these problems of greatest
.ac1.uali ty, Sacidava bring a special, original contribution.
Sacidava registered in aU secti ons a nu m ber of three general and continuous
levels. that belong to the VI11J - VII lh c. The chronology is supported by coins,
lamps, pottery, too. (fig. 6, 7, 10).
On the IIl rd level - the r:oins Irom Justinianus (540 /541). on the 11 nd le\-el
- the coins from Justin the Second - Sofia (573 /75) tiU Mari cius Tiberi us (599-

sApATURTLE ARHEOLOGI CE DE LA SACIDAVA

331

-600 !). More than, one of the proo fs of the existence of an follow in ,g urban le,-"el, that is an the Ith 1evel. a re the stone walls linked by elay, that has been
settled exactl y an the It h level.
The begining of the VIlh c. is characterized by constructive efforts. The
·epoch of general ,reflouri shing b egins during the tirne of Anastasius and it \ViU
continue dur ing the tirne of JustinÎanus. A lI wi U be broken through a great fire
ended with the destroying of the construction s that hasn't been remade. The
event is due, of course, to the "barbarian" raids.
The second level of Sacidava reprezents ihe period of life after the destruction from the end of the reign of Justinianus (the remaking observed to the
precinct wall on the south si de), and belongs to the second haU of tl1e Vlth C.,
and it the last coin fl'om the chronological standpoint - that from Mauricius
Tiberius (599 / 600) - it merits to be take into account, than the violent end of
the second le\"el must be connected ta the disturbances around the years 602 /603,
and not ta tbe events of 586 / 87, such as we are tempted to believe in the tirst
two years of excavations, un tiU the discovering of the cain from Mauricius. So,
the first level (N 1), the last general period of life in Sacidava, we can not appoint it arteI' 587, but arteI' 602-603 up ta 614.
In some sections appeared a special stratigraphical situation, materializing
in th e presence of some levels of Rornan-Byzantine life following: to the last level
(the }Si level = N 1). These levels ask for dating in the vn tb century. A .D.
Outstanding intereSling is the fact that the second (and the last) sporadically 1evel
(therefore the lTTrd fram thc Vllth c.) passes over the precinct \VaII, previousl}
·destroyed. (fig. 6, 24-32).
Not an sign 01' a trace haven't been discovered at Sacidava, which can be
put in somebody's foreign people, of migratorys.
Sacidava, very modest of course, but surrounding in by protecting walls,
e x ceeds the year 614, it with no ihree levels, at last with two. Even aIter the
fOl's<lking of the precinct walls in Sacidava continues a Roman-Byzantine life; the
complete retreat of the people takin g place not suddenly but in tirne, during the
second hal[ of t.he VII
century. The proofs re[fering to the Roman-Byzantine
life continuity in the VII
c.A.D. there are a1so in Histria, (AL Suceveanu, C. Scorpan, op. cit. , p. 158- ] 64), Piatra Frecăţei (Petre Aurelian, Dacia, NS, VII, 1963,
Ulmetum (V. Pârvan , Ulmetum, r, p. 597-598 ; Il, p. 42 ~5 0, 283), Calla tis (Gh. Poenaru-R ordea BMI, 3, 1971, p. 56), TomIS (Ibidem, and C. SCOl'pan, Pontica, V,
p. 349).

As a distincti on of the initial phase, in theJ late epoch Sacidava fortress had
no preestablished plan (generally rectangular). Now, the prccinct waIls foll ow an
irregular line, being placed. an the side of the slopes of the hill in such away that
not ta allow a bare space of moving io the enemy (fig. 2, 33).
The late Haman fortress occupied a surface of about 20.000 m 2.
Th,. preei net walls have been build by big blocks of linked stones with mor·tar of Urne mixted with pounded bricks. They have a breadth of 2: m. (fig. 16, 22,
26, 30).

In cerlain places. the parts of precinct - deslroyed at a certain moment have not been remaked, the eontinuity of the wall restablishing through the raising of a new wall sticked by the initial ooes, an ,t he necessary length. (This system has been appli ed on the south side, at tower A.) (fig. 22, 30).
Here and there (at 7~ 10 m) the precinct walls has been consolidated through
the raising o( some rectangular towers wilh the si des of 7-9 m, thick of 1,70-2 m.
(fig. 30). Tlle strongest fortified have been the east and soulh sides, easier accesible.
'Tbe great gale o f the fort therer is an the east side. at the end of the ancient road
that com-~ from south . The rnain s1reet started from the east gate.

